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เพิม่ผลงานลกูนอ้งดว้ยการโคช้และใหค้าํปรกึษา  
(Boosting Performance with Coaching & Counseling Techniques) 

วนัที ่16 พฤษภาคม 2561 
โรงแรมพาลาสโซ รชัดา 

-------------------------- 
 

 

ผูจ้ดัการ/หวัหนา้งานมบีทบาทและหนา้ทีท่ ีส่ําคญัอยา่งมากตอ่การบรหิารผลงานและขบัเคลือ่นการ
ทํางานของลูกนอ้งใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีต่ ัง้ไว ้ ในบทบาทหนา้ทีป่ระการเช่นนี ้ย่อมตอ้งอาศยั
ทกัษะในการโคช้และการใหค้าํปรกึษามาเสรมิบทบาทหนา้ทีห่ลกัของผูจ้ดัการ/หวัหนา้งาน   

 

 

วตัถปุระสงคข์องการเรยีนรู ้: 

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสมัมนาได ้
   1.   เขา้ใจหลักการและเทคนคิแนวทางในการโคช้เพือ่พัฒนาผลการปฏบิัตงิาน (Performance Coaching)                        

และการใหคํ้าปรกึษา (Performance Counseling)  
   2.   ฝึกทักษะและเพิม่พนูประสบการณ์ในการโคช้เพือ่พัฒนาผลการปฏบิัตงิานและการใหคํ้าปรกึษา 
   3.   ฝึกทักษะและเพิม่พนูประสบการณ์ในการสือ่สารสําหรับการโคช้และการใหคํ้าปรกึษา 
   4.   แลกเปลีย่นมมุมองและประสบการณ์ระหวา่งกัน และกับวทิยากร 
 

หวัขอ้การเรยีนรู ้:  
  1.  บทบาทหนา้ทีส่ําคัญของผูจั้ดการ/หัวหนา้งานทีล่กูนอ้งพงึประสงค ์ 
  2.  ทักษะการโคช้เพือ่พัฒนาผลการปฏบัิตงิานและแนวทางสือ่สารในการโคช้ 
  3.  ทักษะการใหคํ้าปรกึษาและแนวทางสือ่สารในการคําปรกึษา 
 

กําหนดการเรยีนรู ้:   
   เวลา   กจิกรรม 
 

   8.30-12.00         บทบาทและหนา้ทีส่าํคญัของผูจ้ดัการ/หวัหนา้งานทีล่กูนอ้งพงึประสงค ์
พรอ้มแลกเปลีย่นในประเด็นขอ้จํากดัของผูจ้ดัการ/หวัหนา้งานทีม่กัพบ                     
ในหลายองคก์รโดยเฉพาะการจดัการกบัลกูนอ้ง Gen Y  

 
1. การโคช้เพือ่พฒันาผลการปฏบิตังิานร  

                               + ทําไมผูจั้ดการ/หัวหนา้งานจงึตอ้งโคช้  
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   + คณุลักษณะของโคช้ทีด่ ี(หัวหนา้งานและผูจั้ดการตอ้งโคช้ใหเ้ป็นและเป็นโคช้ทีด่)ี  

                               + กระบวนการของการโคช้ทีม่ปีระสทิธผิล  
G – Goal     การตัง้เป้าหมาย 
R – Reality  สํารวจสภาพปัจจบุัน 
O – Options ทางเลอืกทีจ่ะทํา 
W – Will Forward สิง่ทีจ่ะลงมอืทํานับจากนี ้   

                               + ทักษะทีจํ่าเป็นของหัวหนา้งานทีเ่ป็นโคช้  
Speaking     การพดู 
Listening     การฟัง 
Questioning  การตัง้คําถาม 
แนวทางการสือ่สารทีเ่หมาะสมกับลกูนอ้ง 4 แบบ 

                               + ฝึกปฏบิัต ิ: Coach พนักงานทีม่ผีลงานด ีและพนักงานทีม่ผีลงานแย ่ 
   + ปัญหาและอปุสรรคทีทํ่าใหก้าร Coaching ไมป่ระสบผลสําเร็จ และแนวทางแกไ้ข 
 

 
 

12.00-13.00        พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
 
13.00-16.30        2. การใหค้าํปรกึษา 
        + ทําไมผูจั้ดการ/หัวหนา้งานตอ้งใหคํ้าปรกึษาลกูนอ้งใหเ้ป็น 

  + ทักษะพืน้ฐานของการเป็นผูใ้หคํ้าปรกึษา (Counselor)  
  + แนวทางการสือ่สารเพือ่การใหคํ้าปรกึษาทีม่ปีระสทิธผิล  
  + แนวทางการสรา้งความไวว้างใจในการใหคํ้าปรกึษา 
  + ฝึกปฏบิัต ิ: ใหคํ้าปรกึษาตามกรณีตัวอยา่งปัญหา 
 
สรปุส ิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้ 

                             
แนวทางการเรยีนรู ้:   
หลักสตูรนี ้ออกแบบโดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ และจัดการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน องิกับปัญหาการดําเนนิการงาน
องคก์ร โดยประกอบดว้ย 

• บรรยายแบบกระชบั (Mini-Lecture) และตอบขอ้ซกัถาม 
• การประชมุแลกเปลีย่นความเห็น (Workshop & Experience Sharing) 
• เกมและกจิกรรม (Game and Activity) 
• ฝึกปฏบิัต ิ(Practice) พรอ้มคําแนะนําเพือ่นําไปใชง้านจรงิ 
• สรปุเนือ้หาและเทคนคิเพือ่นําไปตอ่ยอดใชง้าน    

 
ระยะเวลาอบรม  1 วนั (6 ชัว่โมง) 
 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม  ไมเ่กนิ 30 คน 
 
วทิยากร :   
ชชัวาล อรวงศศ์ภุทตั  

• วทิยากรและทีป่รกึษาดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละพัฒนาองคก์ร 
• ผูเ้ขยีนหนังสอื “สมัภาษณ์ใหไ้ดค้นทีใ่ชด่ว้ย CBI”  
• ทีป่รกึษางานพัฒนาระบบบรหิารงานบคุคล Thai Skill Plus  
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ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบระบบการสมัภาษณ์เชงิพฤตกิรรม (Behavioral.-based Interview) และการ
สมัภาษณ์แบบองิสมรรถนะ (Competency-based Interview) ใหก้ับองคก์รหลายแหง่เชน่ บรษัิทบัตรเครดติ
กรงุไทย (KTC), 
 

• อตัราคา่สมัมนา/1 ทา่น 
คา่อบรม  ราคากอ่น 

VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา 1 ทา่น 3,900 273 (117) 4,056 

    Early Bird 3,600 252 (108) 3,744 

Promotion  
พเิศษ ! สง่เขา้อบรม 3 ทา่นขึน้ไปลดราคาลงอกีทา่นละ 400 บาท 
ทา่นละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท 
 
หมายเหตุ ุเฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้ราคานี้รวมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอด
หลักสตูร ใบเสร็จค่าลงทะเบยีน สามารถนําไปบันทกึหักคา่ใชจ่้ายทางบญัชไีด ้200 % 
 
การชําระคา่ธรรมเนยีม 

1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บญัชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 
สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330   
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา 080-2545660 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
        ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน เพิม่ผลงานลกูนอ้งดว้ยการโคช้และใหค้าํปรกึษา 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี______________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

      E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 50% ของราคาคา่

สมัมนา 
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