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โครงการฝกอบรมภายในองคกร (In-house Training) เปนวิธีการอยางหน่ึงของการพัฒนาองคกร 
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและการดําเนินงานของทุกฝายภายในองคกร และยังเปนอีกทางเลือกหนึ่ง 
ท่ีสามารถชวยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณไดอยางเหมาะสมและคุมคา  

 

สถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลูชั่น มีความยินดีและขอนําเสนอโครงการฝกอบรม 
-สัมมนาสําหรับองคกรของทาน โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องหนาท่ีและคุณสมบัติของผูสอนงาน วิธีการสอนงาน
แบบตาง ๆ  

2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูวิธีการสอนในรูปแบบตาง ๆ พรอมกับมีความเขาใจในความแตกตางของกลุม
ผูฟง เพื่อปรับวิธีการส่ือความใหเกิดความเขาใจสูงสุด 

3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีทักษะในการวิเคราะหงานสําหรับการสอนงานอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อใหผูเขาอบรมไดฝกปฏิบัติการเตรียมการสอน การนําเสนอเปนรายบุคคล และเปนกลุม 
5. เพื่อใหผูเขาอบรมมีแนวทางท่ีสามารถแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการประเมินผลการสอนงาน

การใหคําปรึกษาและแนะนํางานและชวยใหผูเรียนเขาใจตอการสรางความสัมพันธภาพท่ีดีระหวางหัวหนา
กับลูกนอง  มีทัศนคติท่ีดีตอผูบริหารในระดับท่ีสูงข้ึนไป  

6. เพื่อใหผูเขาอบรมระดับหัวหนางานสามารถวิเคราะหผลและใชผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง
พัฒนาผูใตบังคับบัญชา หรือลูกนองโดยวิธีการตางๆ อยางเปนรูปธรรม 

หัวขอการสมัมนา    

  
1. การปรับลักษณะบุคลิกภาพผูสอนงานและการเปนพี่เลี้ยงเพือ่ความสําเร็จในการสอนงานและการ

เปนพี่เลี้ยงท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ความรูเก่ียวกับการสอนงานและแนะนํางานกับลูกนอง      
 ความหมายและความจําเปนของการสอนงาน 
 จุดมุงหมายของการสอน 
 หนาท่ีของผูสอน/ คุณสมบัติของผูสอน 
กิจกรรมการเรียนรู  
 แบบทดสอบตนเองภาวะผูนํา (Leadership Assessment)  7 ดาน 

1. ภาวะผูนํา (Leadership) 
2. การสอนงาน เปนพี่เลี้ยง (Coaching) 
3. ทักษะการส่ือสาร (Communication) 
4. ทักษะการนําเสนอ (Presenting) 
5. การจัดการการวางแผน (Planning / Organization) 
6. การสรางแรงจูงใจ (Motivation) 
7. ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review) 

3. หลักการเก่ียวกับการโคชและการจูงใจสําหรับการเรียนรูของผูใหญ 
4. ขั้นตอนการฝกปฏิบัติการสอนแบบ Motivation Coaching กับการสื่อสารของผูสอนงานสูความ

มั่นใจและตรงใจกันท้ังสองฝายในการ Coaching 
WORKSHOP : กิจกรรมฝกทักษะการสอนงานดวยเทคนิคการส่ือสารแบบเครือขายประเภทตางๆ  

  

หลักสูตร : ทักษะการสอนงานและการเปนพ่ีเลี้ยง 

Coaching and Mentoring Skills  
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คําแนะนําการประเมินผลและการติดตามผล 
 
 การประเมินผลการฝกอบรม-สัมมนา (ระหวางการฝกอบรม) 
 1. แบบฟอรมการประเมินการดําเนินการฝกอบรม-สัมมนา 
 2. แบบทดสอบความรูความเขาใจการฝกอบรม-สัมมนา 
 

การติดตามผลการฝกอบรม-สัมมนา (ระยะเวลาไมเกิน 90 วัน หลังการฝกอบรม-สัมมนา) 
1. ระบุหัวขอการสอนงานตามวัน เวลา และสถานท่ีในการดําเนินการ 
2. แบบฟอรมตรวจติดตามทักษะความสามารถในการในการสอนงาน และการใหแนะนํา 

     
กําหนดการอบรม – สัมมนา และคุณสมบัติผูเขารับการสัมมนา 

 

 ระยะเวลาการฝกอบรม-สัมมนาระหวาง 09.00-16.00 น.  
จํานวน 2 วัน รวม  12  ชั่วโมง  

 จํานวนผูเขารับการฝกอบรม  30 ทาน     
 

วิธีการฝกอบรม – สัมมนา 

เปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เนนการเรยีนรูดวยตนเอง และแลกเปลี่ยน
ประสบการณรวมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบดวย 
 การบรรยาย    กิจกรรม และเกม      การแสดงออก 
 กลุมสัมพันธ  การแสดงความคิด ถาม – ตอบ 

 
วิทยากร 

 

อาจารยพิพัฒนพล  เพ็ชรเที่ยง  
การศึกษา 
Master of Human Resources Development– HRD, Ramkhamhaeng University 
Bachelor of Communication English, Dhurakijpundit University 
Certificate – Mini Master of Management, NIDA 
Certificate – Service Plus, DDI(Thailand) USA 
Certificate – DJ Training, KPN Academy 
Certificate – Scholarship of Thai Classical Drama Training, Thailand Cultural Center 

      Certificate – Scholarship of AFS : The Thai Cultural Student Program 
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