
 
 
Course     Effective Coaching : A Tool for 
Leadership 
 
หลักการและเหตุผล 

    ในฐานะผูนําองคกร ผูบริหารหรือหัวหนางาน หนาที่สําคัญคือ การนําพาองคกรหรือ
หนวยงานไปสูเปาหมายที่ต้ังไว ใหทันการณกับการเปลีย่นแปลงอันรวดเร็วในโลกธุรกิจปจจุบัน โดย
อาศัยความรวมแรงรวมใจและความสามารถของพนักงานในองคกรน้ันๆ พนักงานหรือบุคลากรทั้งหมด
จึงจัดเปนทรัพยากรสําคัญในการขับเคลื่อนความสําเร็จขององคกร ผูนําองคกร ผูบริหารหรือหัวหนา
งานจึงมีอีกบทบาทหนึ่งที่สําคัญคือการเปนผูสอนงาน (Coach) ใหแกพนักงานในองคกร เพ่ือ
เสริมสรางหลักประกันความสําเร็จและสรางโอกาสความกาวหนาขององคกรในอนาคต 

การสอนงานและใชหลกัจิตวิทยาในการสอนงาน การเชื่อมสัมพันธภาพและสรางความ
ไววางใจ เพ่ือสามารถสอนงานใหลูกนองเกิดการเรียนรูไดอยางงาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและชัดเจน
ตามวัตถุประสงคของการพัฒนา  ทั้งยังจะชวยพัฒนาตนเองใหเปนผูนําที่ดีมีความสามารถ สราง
ศรัทธา เปนที่พ่ึงของลูกนองและเปนที่ตองการขององคกร 

หลกัสูตรน้ีออกแบบมาโดยใชเน้ือหาและรูปแบบการอบรมที่ทันยุค ประกอบกรณีศึกษาเชิง
ธุรกิจ เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับความรู ความเขาใจในกระบวนการสอนงาน และบทบาทของผูสอนงาน 
โดยผสมผสานความรูทางวิชาการ เชนทักษะและเทคนิคการสอนงาน กระบวนการปฏิบัติ วิธีการให
คําปรึกษาแนะนําและการให Feedback ที่เหมาะสม และความรูเชิงจิตวิทยา เชนความเขาใจทางดาน
บุคลิกภาพ การสังเกตพฤติกรรม การสรางความไววางใจ การปรับพฤติกรรมใหเหมาะกับบุคลากรผู
ไดรับการสอนงาน เปนแนวทางที่ผูสอนงานสามารถนําไปประยุกตใชใหตรงตามสถานการณ ลักษณะ
บุคคล และลกัษณะขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วัตถุประสงคของการอบรม / ประโยชนท่ีจะไดรับ 

• เสริมสรางความรู ความเขาใจความหมายของการสอนงาน และบทบาทของผูสอนงาน 
ในการบริหารจัดการ 

• ประเมิน Coaching style ของตนเองโดยใชแบบทดสอบ และทําความเขาใจขอดีและ
ขอจํากัดของแตละ Style 

• เขาใจหลกัการพ้ืนฐานของการสอนงาน และ Core Values ของผูสอนงาน 
• เรียนรูทักษะที่จําเปนและเทคนิคในการสอนงาน รวมถึงการนําไปประยุกตใชโดยฝก

ปฏิบัติใน workshop 
• ประเมินคุณลักษณะบุคคลโดยใชแบบทดสอบ (DISC Model) เพ่ือเสริมสรางความ

เขาใจทางดานบุคลิกภาพบุคคล นําไปสูการปรับรูปแบบการสอนงานและพฤติกรรมให
เหมาะกับบุคลากรผูไดรับการสอนงานน้ันๆ 

• เรียนรูข้ันตอนของการ coach โดยใช GAPS ในการวางแผนการ coach และ
ต้ังเปาหมายการพัฒนา รวมกัน 

• สามารถจัดทํา Action Plan ใหสอดคลองกับเปาหมายของบุคลากร (Employee 
Performance Goal) และเปาหมายขององคกร (Organization Performance Goal) 

  



หัวขอการสัมมนา 
วันท่ี 1 

Module 1 :  บทนํา  
      - ทําไมตอง coaching ? 
Module II :  รูปแบบของ coaching 
Module III :  หลักการพ้ืนฐานของ coaching 

 คานิยมของ coach 
 ข้ันตอนการ coaching 
 มนุษยสัมพันธและการสรางความไววางใจ 

Module IV :  ทักษะและเทคนิคการ Coach 
 การสังเกต (Observation) 
 การฟง (Listening) 
 การสนทนา (Dialogue) 
 การอบรม (Educate) 

วันท่ี 2 
Module IV : ทักษะและเทคนิคการ Coach (ตอ) 

 การมอบหมายงาน (Delegate) 
 การใหขอมลูปอนกลับ (Feedback) 
 การรับมือกับความขัดแยง (Conflicts handling) 
 การอานคน (Reading people)   

Module V : กระบวนการ coaching 
 วิเคราะห วินิจฉัย  : GAPS / เตรียมการ   
 ดําเนินการ  : กําหนดเปาหมาย ปฏิบัติ ติดตามผล 
 ฝกปฏบัิติ  coaching workshop  

Module VI :  การจัดทําแผนเพ่ือความตอเน่ือง (Action plan) 
 

วิทยากร  อาจารยทัศน  จารุศักดิ์ศรี 

ผูเขาสัมมนา 
ผูนําองคกร ผูบริหาร ผูจัดการ หรือหัวหนางาน ที่ตองการพัฒนาประสิทธิภาพของ

บุคลากรผานกระบวนการสอนงาน ใหคําแนะนําปรึกษาและสรางพ้ืนฐานของการเรียนรูรวมกัน 
 
จํานวนผูเขาอบรม/ขนาดกลุม 25 คน/กลุม 

 

วิธีการสัมมนา บรรยาย  ยกตัวอยางกรณีศึกษา  และ coaching workshop 

 

ระยะเวลา  2 วัน 

  



 
คาบริการจัดสัมมนา            70,000.00  บาท / รุน 
  
ราคาดังกลาวประกอบดวย 
 วิทยากรผูเชี่ยวชาญ 1 ทาน  
 เอกสารประกอบการบรรยายอยางดีสําหรับคนเขาเรียน 30 ชุด  
 สรุปประเมินผลการฝกอบรม 
 ฟรีแบบประเมินคุณลักษณะบุคคลโดยใชแบบทดสอบ (DISC Model) รายบุคคล พรอม Report 
 
ราคาขางตนไมรวม 
คาสัมมนา ไมรวม คาสถานท่ี  คา LCD คาอาหารและเคร่ืองดื่มระหวางพักสําหรับวิทยากรและเจาหนาท่ีฯ 
ในกรณี  ตางจังหวัด  ขอใหบริษัทผูวาจางรับผดิชอบเกีย่วกบัคาท่ีพกัคาเดนิทางของวิทยากร และเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯ ตลอดการสัมมนาทั้งโปรแกรม 
 
 
การชําระเงินในนาม 
  หจก. โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลูชัน่ 
  89/161 หมูบานพฤกษาวิลล  ซ.พระยาสุเรนทร 21 แยก 3  ถนนรามอนิทรา 109 
                         แขวงบางชนั   เขตคลองสามวา  กรุงเทพ  10510 
  เลขประจําตัวผูเสียภาษี 3033145182 
 
  การโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกสกิรไทย สาขาเดอะมอลลบางกะป 
  เลขที่บัญชี 7332-2-45823-8 
  Fax Pay-in มาที่ 02-175-3305 
สอบถามขอมลูตดิตอ 02-175-3330   ,  086-892-9330 
E-mail : ptstraining@hotmail.com 
           ptstraining2@gmail.com 
           ptstraining3@gmail.com 
www.  Ptstraining.in.th 
  



 
 


