
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

ทกัษะการสอนงานดว้ยหลกัการโคช้ชิ�ง 
(Coaching Skill) 

 
วทิยากร : อาจารยพ์ลกฤต โสลาพากลุ 
ปรญิญาเอก สาขาการจดัการ มหาวทิยาลัยนอรท์กรงุเทพ (Ph.D. Candidate) 

ปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาการจดัการ  
Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members  
ทีVปรกึษาโครงการพัฒนาผูป้ระกอบการใหม ่อตุสาหกรรมส ิVงทอ  (Early Stage)   
วทิยากร ดา้นการพัฒนาองคก์ร การบัญช-ีการเงนิ การบรหิารงานคณุภาพ  

ประสบการณ์บรรยายมากกวา่ 200 องคก์ร ทั dงภาครัฐและเอกชน 
 

2 กนัยายน 2563 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีVจดัอบรมอาจเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
หลกัการและเหตผุล 

การโคช้ เป็นกระบวนการหนึVงทีVจะสามารถดงึศกัยภาพของผูนํ้าเพืVอนํามาพัฒนาผูใ้ตบ้งัคับบัญชาใหป้ฏบิตังิาน
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย การโคช้เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างโคช้ (Coach) และผูท้ีVไดรั้บการโคช้ (Coachee) 
เพืVอใหผู้ท้ีVถูกโคช้นัdนไดไ้ปใหถ้งุจุดหมาย 

 Coaching Skill เป็นทักษะทีVหัวหนา้งานจําเป็นตอ้งมทีกัษะในการโคช้ การสรา้งความสมัพันธเ์พืVอ
สรา้งความไวว้างใจทําใหผู้ใ้ตบ้งับญัชาเกดิศรัทธาและความไวเ้นืdอเชืVอใจกนั ทําใหเ้กดิกระบวนการสืVอสาร สรา้งพืdนทีV
ความปลอดภยัทําใหง้านนัdนสามารถบรรลุเป้าหมายไดง้า่ยดว้ยความสามารถของผูท้ีVถกูโคช้เอง 

 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืVอใหผู้ท้ีVไดรั้บการอบรมเขา้ใจในกระบวนการโคช้ และดงึศกัยภาพและเป้าหมายของผูท้ีVถูกโคช้ออกมาดว้ย
แผนงานอย่างมเีป้าหมาย (SMART GOAL) 
2. เพืVอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถฝึกคดิและรับฟังอย่างเป็นระบบไมต่ัดสนิผูท้ีVถกูโคช้อยา่งเขา้ใจ และสามารถสรา้ง
ทางเลอืก (Option) ใหผู้ท้ีVถูกโคช้ไดเ้ห็นวา่เป็นประโยชนต์่อตนเองและองคก์รอยา่งไร 
 
หวัขอ้การบรรยาย 
1. ความหมายและทีVมาของหลักการโคช้ (Coaching) 
2. ทศันคตขิองผูนํ้าในบทบาทโคช้ 
3. การสรา้งความเชืVอใจไวว้างใจ (Rapport Building for Coach)  
4. เทคนคิการโคช้ ผา่นเครืVองมอื PERMA 

• P-Positive Emotion 
• E-Engagement 
• R-Positive Relationships 
• M-Meaning 
• A-Accomplishments 

5. การโคช้(Coaching) ดว้ย GROW Model 
6. การตั dงเป้าหมายแบบ SMART Goal 
7. สรุปการเรยีนรู ้
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  ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 2 กนัยายน 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 17 สงิหาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

 
 วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีd 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืVอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, Coaching ,การสอนงาน, โคช้ชิVง 


