
         Effective Coaching & Mentoring Skills   
             ~ Best Practices for Team Excellent 

          ทกัษะการโค้ชงานและการเป็นพีเ่ลีย้งอย่างมปีระสิทธิภาพ  
                        วนัที ่21 กนัยายน 2560 
                       เวลา 09.00-16.00 น.  โรงแรมจัสมนิซิตี ้สุขุมท 23 

   บทบาทหน้าที่สําคญัของหัวหน้าหรือผู้นําคือการโค้ชงาน Leader/Manager as a Coach 
Coaching is the most effective way to develop your employees 

หวัหนา้งาน/ผูจ้ดัการตอ้งมบีทบาทหนา้ทีเ่ป็นโคช้ทีด่ ีการโคช้งานเป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธผิลมากทีส่ดุในการพฒันาพนกังาน 
การโคช้งานคอืการใสใ่จใหค้วามชว่ยเหลอืเพือ่ใหพ้นกังานใชศ้กัยภาพในการทํางานอยา่งเต็มความสามารถ โคช้มหีนา้ทีก่ระตุน้ 

ความคดิ สรา้งแรงบนัดาลใจ ชว่ยแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ใหโ้อกาส และใหก้ําลงัใจพนกังานตลอดเวลา 
 
 Strategies to motivate and coach your team to success! 

 
 วัตถุประสงค์   
• เรียนรู้เทคนิคและกระบวนการโค้ชงานให้บรรลเุปา้หมาย (Coaching a Winning Team) 

• เรียนรู้วิธีการและฝึกปฎิบตัิการโค้ชในสถานการณ์ตา่งๆอยา่งถกูวิธี 

• พฒันาทกัษะการสร้างแรงจงูใจ การแก้ไขข้อผิดพลาดและสร้างความท้าทายให้แก่ทีมงาน 

 
 เนือ้หาการอบรม       Energize Everyone on Your Team! 
 
SESSION 1: 

• เข้าใจความหมายและความสําคญัของการโค้ชงาน 

• ความสําคญัของการทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้ง (Mentor)ในองค์กร 

SESSION 2: 

• กลยทุธ์การสร้างความสมัพนัธ์ (Building Rapport & Relationship Strategies)  

• วิเคราะห์บคุลิกภาพ การปฎิสมัพนัธ์ ทกัษะการบริหารคน (DISC & Platinum Rules) 

SESSION 3: 

• การโค้ชงานด้วยการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ทักษะการฟัง การสังเกต และการตัง้คาํถาม  

• การตัง้คําถามทรงพลงัเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Breakthrough Coaching Questions) 

SESSION 4: 

• ฝึกปฎิบตักิารโค้ชงานตามสถานการณ์ตา่งๆอยา่งถกูวิธี (Situational Coaching) 

• วิธีการให้ Feedback ลกูน้องในฐานะโค้ชอยา่งมีประสิทธิภาพ 



   วิธีการอบรม  

• การบรรยายแบบมสีว่นรว่ม (Participative Techniques & Active Learning by Doing)                                                                                                                               
• ทํากจิกรรมเพือ่ฝึกฝนทกัษะของโคช้มอือาชพีเพือ่นําไปใชไ้ดจ้รงิในการทํางาน       
• เรยีนรูจ้าก Movie clip ทีอ่งคก์รชัน้นําระดับโลกใชสํ้าหรับโคช้ทมีงาน 
                                                                                                                                                                     

 ประโยชน์ท่ีผู้เข้าอบรมจะได้รับ     

• พฒันาศกัยภาพของตนเองและทีมงาน                                                                                                                                                    

• นําเอาเคร่ืองมือและวิธีการโค้ชไปประยกุต์ใช้เพ่ือพฒันาทีมงาน 

• เกิดการเปล่ียนแปลง ความมัน่ใจ ความกล้า และความท้าทายเพ่ือบรรลเุปา้หมายของงาน 

วิทยากร  อาจารย์ธเนศ เครือโสภณ (An Inspiring Speaker) 

ประสบการณ์:                                                                                                                                      

Assistant Vice President, Bank of America-- Los Angeles, U.S.A. 

• บริหารงานด้านสินเช่ือและการขายของธนาคาร ทําผลงานขายได้เป็นอนัดบั 1 ของทกุสาขา 

Managing Director, Thai American Educational Services U.S.A 

• บริหารงานการจดัรายการอบรมสมัมนาทางวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่องค์การภาครัฐ

และเอกชน 

รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนกัศกึษา วิทยาลยัการจดัการมหาวิทยาลยัมหิดล (CMMU)     

ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการหลกัสตูรบณัฑิตบริหารธุรกิจนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั        

ผู้ ช่วยคณบดีสํานกัวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง เชียงราย 

 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีชําระเงนิหนา้งาน 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 (105) 3,640 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

 
 
 
 
 



วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร สง่เมลล ์มาที ่acc.ptstraining@gmail.com 

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

 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่ 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  
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 

 

 

 

 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com


 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
          ทกัษะการโค้ชงานและการเป็นพีเ่ลีย้งอย่างมปีระสิทธิภาพ  

ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 
 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   ____________________________________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: ___________________________________________________________________________ 
 
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ___________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ  

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

 


