
 

 

 

 

 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหเ้ห็นความสําคัญและมคีวามรู ้ ความเขา้ใจความหมายของการใหคํ้าปรกึษา ในการ
พัฒนาคน และเพิม่ผลงานอยา่งมหีลักการทีถ่กูตอ้ง 

2. เพือ่ฝึกทักษะหลักการในการใหคํ้าปรกึษา อยา่งมขีัน้ตอนและวธิกีาร เพือ่นําไปสูก่ารแกไ้ข
ปัญหา การใหกํ้าลังใจ และการปรับพฤตกิรรมและบคุลกิภาพของผูใ้หคํ้าปรกึษาทีด่ ี 

3. เพือ่มุง่เนน้การพัฒนาจติใจ ระหวา่ง “ผูใ้หคํ้าปรกึษา” กับ “ผูรั้บการปรกึษา” สําหรับการ
ปรับทัศนคต ิมมุมองและแนวคดิใหม่ๆ  การทํางานร่วมกันอยา่งความสขุ 

หวัขอ้การอบรม 
 
1. พืน้ฐานการวเิคราะหเ์พือ่ความเขา้ใจธรรมชาตขิองคน 
 ลักษณะของคนประเภทตา่งๆ 
 การวเิคราะหจ์ดุออ่น จดุแข็งของคน 
 ศลิปะการทําความเขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมคน 
 WORKSHOP : การสงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออกของคน อารยิาบทตา่งๆ 

 
2. หลกัการใหค้าํปรกึษาหรอืคาํแนะนํา 
 ความหมายของการใหคํ้าปรกึษา 
 ประเภทการใหคํ้าปรกึษาในทีทํ่างาน 
 ขัน้ตอน และวธิกีารสําหรับการใหคํ้าปรกึษา 
 การตดิตามผลการใหคํ้าปรกึษา 
 

3. ศาสตรแ์ละศลิป์การนําระบบการใหค้าํปรกึษาไปใชใ้นองคก์ร 
 ทักษะการตดิตอ่สือ่สาร 
 การสรา้งภาวะผูนํ้า 
 การนําเสนอทางเลอืกทีถ่กูวธิ ี
 การวเิคราะหแ์ละการตดัสนิใจ 
 การพัฒนาบคุลกิภาพ 
 ทําแบบทดสอบ Leadership Assessment เพือ่การวเิคราะหท์กัษะความสามารถ กอ่นให ้
     การใหคํ้าปรกึษาจากโปรแกรมสําเร็จรปูการพัฒนาภาวะผูนํ้า 7 ดา้น คอื  

• ภาวะผูนํ้า (Leadership) 
• การสอนและแนะนํา (Coaching) 
• การสือ่สารการสือ่ความ (Communication) 
• การนําเสนอ (Presentation) 
• การวางแผนการจัดการ (Planning/Organizing) 
• การสรา้งแรงจงูใจ (Motivation) 
• การตรวจสอบทบทวน (Monitor/Review) 

4. เทคนคิการใหค้าํปรกึษาเพือ่พฒันา “คน” 

หลกัสตูร : ทักษะการใหคํ้าปรกึษาลกูนอ้งอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
                      Proactive Counseling Skills                                                          

 
 
 

 

Professional Training Solution Page 1 
 



 การใหคํ้าปรกึษาเพือ่การแกปั้ญหาเกีย่วกบัอารมณ์ (Emotion) 
 การใหคํ้าปรกึษาเพือ่การแกปั้ญหาเกีย่วกบัผลประโยชน ์(Benefits) 
 การใหคํ้าปรกึษาเพือ่การแกปั้ญหาเกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิ (Fact) 
 WORKSHOP : การใหคํ้าปรกึษาจากกรณีศกึษาขององคก์รเพือ่การพฒันาคน 
 

5. เทคนคิการใหค้าํปรกึษาเพือ่พฒันา “ผลงาน” 
 การใหคํ้าปรกึษาเพือ่กําหนดเป้าหมายการทํางาน (Reaching Agreement) 
 การใหคํ้าปรกึษาเพือ่ปรับปรงุงาน (Improvement) 
 การใหคํ้าปรกึษาเพือ่พัฒนาผลงาน (Reinforcement)  
 การใหคํ้าปรกึษาเพือ่ประเมนิผลงาน (Performance Review) 
 WORKSHOP  : การใหคํ้าปรกึษาจากกรณีศกึษาขององคก์รเพือ่การพฒันาผลงาน 
 

6. ถาม-ตอบประเด็นตา่งๆ และแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
 

วทิยากรนําการสมัมนา 
 

คณุพพิฒันพ์ล  เพ็ชรเทีย่ง  
 Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER 
 กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย (2002-2007) 
 ทีป่รกึษาอสิระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสมัพันธล์กูคา้ดว้ยกระบวนการ 

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or 
Development Center 

 กรรมการทีป่รกึษาดา้นพัฒนาบคุลากร ชมรมบรหิารงานบคุคลเชยีงใหม ่
 ทีป่รกึษาสมาคมโรงแรมเชยีงใหม ่(THA in Chiangmai) 
 ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบหลกัสตูร และเครือ่งมอืสําหรับการพัฒนาบคุลากรมากกวา่ 10 ปี 

 
อดตี ทีป่รกึษาอาวโุสดา้นพัฒนาบคุลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)  
        ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาบคุลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.) 
        ผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน) 
        ผูจั้ดการฝ่ายบรกิารสว่นหนา้ และผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel 
        Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok 
 

 คา่บรกิารจัดอบรมภายในองคก์ร 
                              (รวมคา่วทิยากร คา่เอกสารบรรยาย) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา  1 วนั 34,000 2,380 (1,020) 35,360 
ทกุหลักสตูร “มอบวฒุบิัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้
1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา   
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752 ,086-8929330 
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
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