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หลักการและเหตุผล 
หวัหน้างาน  “ผู้ นําระดบัต้น”  เปรียบเสมือนฟันเฟืองสําคญัในการคมุขมุกําลงัขององค์กร เพราะ เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในการบริหารงาน  

บริหารลกูน้อง ซึง่เป็นคนสว่นใหญ่และรากฐานขององค์กรโดยเป็นผู้ผลติสนิค้าและบริการ 
  ดงันัน้ หวัหน้างาน จงึจําเป็นต้องมีบทบาทและหน้าท่ีสําคญั คือ การพฒันาให้ลกูน้องทกุคนมีความสามารถในการทํางาน เพ่ือให้
งานมีคณุภาพและบรรลตุามเป้าหมาย โดยการ “สอนงาน”  แต่จากผลการวิจยัพบวา่ หวัหน้างานสว่นใหญ่ไมป่ระสบความสําเร็จในการสอน
งาน เน่ืองจาก ลกูน้องขาดความเช่ือถือศรัทธา และขาดความไว้วางใจ  
 หลกัสตูรนีl้ ได้ออกแบบเพ่ือพฒันาให้ หวัหน้างานมีคณุสมบติัและทกัษะในการทําหน้าท่ีเป็น “โค้ช” และ “พ่ีเลีย้ง”  เพ่ือสร้างความ
ศรัทธาให้แก่ลกูน้อง โดยเป็น “ท่ีปรึกษา”  ท่ีดีของลกูน้อง รวมทัง้ มีทกัษะการสอนงานท่ีมีประสทิธิภาพ ซึง่จะทําให้  “หวัหน้างานได้ทัง้งาน
และใจทีมงาน”  อนัจะสง่ผลให้งานสําเร็จตามเป้าหมายและสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางานต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้จดัการ หวัหน้างาน ผู้ นํา รู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นโค้ชท่ีถกูต้อง  
2. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนาได้รับความรู้และมีทกัษะความสามารถในการสอนงาน  
3. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนาสามารถวางแผนการสอนงานและนําทีมให้พฒันาทกัษะได้  
4. เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนารู้เทคนิคศาสตร์และศลิป์ในการสอนงานให้ได้ผลงานจริงในองค์กร  

หัวข้ออบรมสัมมนา 

 ผู้ นํากบัการเป็นผู้สอนงาน/การโค้ชท่ีดี 

 กระบวนการเรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่ 5 แบบ กบัสถานการณ์ สถานภาพ ตามความเหมาะสมและผลลพัธ์ท่ีต้องการ 
- Lecture  
- Demonstration  
- On the Job Training  
- Coaching  
- Mentoring  

 การวิเคราะห์ลกูน้อง (ผู้ เรียน) ในการเลือกวิธีการ วางแผนการสอนงาน 
- Mentoring ใช้สถานการณ์ไหน เหมาะสมกบัคนประเภทไหน งานอะไร และผลลพัธ์ท่ีต้องการ 
- Coaching ใช้สถานการณ์ไหน เหมาะสมกบัคนประเภทไหน งานอะไร และผลลพัธ์ท่ีต้องการ 

 A-B-C Model ในการสอนงานแบบ Mentoring 

 3 R & 3 S ในการสอนงานแบบ Coaching 

 เคร่ืองมือและเทคนิคสําคญัในการสอนงาน 
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o ทกัษะการฟัง (In deep Active Listening) 
o ทกัษะการคยุ (Dialogue Skills) 
o ทกัษะการถาม (Questioning Skills) 
o ทกัษะการสะท้อนกลบั (Feed back) 
o ทกัษะการอา่นภาษากาย (Body Language) 

 7 E : กระบวนการสอนรายวนัในการทํา Coaching & Mentoring 

 สิง่ท่ีปิดกัน้การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 5 ประการ 

 สิง่ท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 5 ประการ 

 จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 10 ประการ 

 เทคนิคการให้ Feedback 2 แบบ 
- Corrective Feedback   
- Supportive Feedback 

 แบบฟอร์ม : การทําแผนการสอน (Coaching & Mentoring Plan) 

 แบบประเมิน : คณุเป็นนกัสอนสไตล์ไหน ? 

 แบบฟอร์ม : การให้ Feedback 

 Workshop : การฝึกปฏิบตั ิCoaching & Mentoring 
 
วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉนัทนาวี 
ประสบการณ์ 

- ผูอ้าํนวยการฝา่ยฝึกอบรมและพฒันา กลุม่บรษิทั TCC Capital Group  
- ผูจ้ดัการสว่นขายและการตลาด เครอืบรษิทัโอสถสภา   
- ผูจ้ดัการฝา่ยฝึกอบรมและพฒันา กลุม่บรษิทัในเครอืยคูอม 

ระยะเวลา    1  วนั 
จาํนวนผู้เข้าอบรม จาํนวน 30 คน/รุ่น 
รูปแบบการฝึกอบรม 

 Workshop กิจกรรมระดมความคดิเพื่อสร้างสรรค์และเข้าใจวิธีการสอนงานที่ถูกต้อง 

 Role play กิจกรรมบทบาทสมมต ิเพื่อฝึกทกัษะการสอนงานที่ดตีามสถานการณ์ต่างๆ 

 Case study กรณีศึกษาการวิเคราะห์สถานการณ์ 
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คา่บรกิารจัดอบรม 
                                 (รวมคา่วทิยากรและเอกสารบรรยาย) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 
VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธิ

    คา่บรกิารจดัสมัมนา 35,000 2,450 (1,050) 36,400 
 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 080-2545660 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
 
ตอ้งการจัดเป็น In-house Training ตดิตอ่คณุอรัญญา 086-6183752 
 

 
 
สอบถามและสาํรองที่น่ังตดิต่อ : ฝ่ายอบรม   Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True) 
Fax. 0-29030080 # 9330 หรือ E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com 
www.ptstraining.in.th 
 
                                                               
  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลขูัน่   
เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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  แบบฟอร์มยนืยนัจดัอบรม 

The Powerful Coaching & Mentoring in Organization  
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

   
   บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_____________ต่อ_______ 
   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

หมายเหต ุ  

กรณียกเลกิการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 


