
 

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

  Coaching Mentor 
“การสอนงาน คอื การสรา้งคน” 

  

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัXน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีXมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

 

30 มนีาคม 2561 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 

ในโลกของการแขง่ขนัทีXรุนแรงเชน่นี` บทบาทการเป็น Coaching Mentor คอืเทคนคิอยา่งหนึXงในการสรา้ง
แขนขาของหัวหนา้ใหไ้ดล้กูนอ้งทีXทํางานเป็น ทํางานดแีละมปีระสทิธภิาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ลูกนอ้งทกุคน
คอืมดงานทีXสําคัญยิXงของหัวหนา้ หากหัวหนา้มทีกัษะการสอนงานทีXด ียอ่มทําใหอ้งคก์รมแีขนขาทีXทรงพลัง สามารถ
ชว่ยกันขับเคลืXอนองคก์รได ้ในทางตรงขา้ม หากหัวหนา้งานสอนงาน และชว่ยเหลอื แกไ้ขปัญหาใหลู้กนอ้งไม่เป็น 
ยอ่มเกดิแรงหนืดเหนีXยวรัง̀ความกา้วหนา้ขององคก์ร อาจจะสรา้งความแตกแยกระหวา่งหัวหนา้และลูกนอ้ง จนทําให ้
เกดิชอ่งวา่งทีXกวา้งมากขึน̀ 

 
หลักสตูรนีจ̀งึไดพั้ฒนาขึน̀มาเพืXอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บความรู ้เทคนคิและประสบการณ์จรงิในการพัฒนา
ทกัษะการสอนงาน ตัง̀แต ่ความเขา้ใจพืน̀ฐานเรืXองการสอนงาน ความเขา้ใจในตัวลูกนอ้งเพืXอประโยชนใ์นการสอนงาน  
เรยีนรูล้ักษณะสไตลข์องหัวหนา้ เรยีนรูเ้ทคนคิการเป็น Coaching Mentor และระดมสมองทํากจิกรรมประยุกตก์าร
สอนงานใหไ้ดง้านดังคาดหมาย เมืXอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูใ้นเรืXองนีไ̀ดอ้ย่าง
สมัฤทธิgผลดว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืXอเรยีนรูบ้ทบาทและหนา้ทีXของ Coaching Mentor ทีXด ี
2. เพืXอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืXองเทคนคิการสอนคนใหไ้ดง้านในเวลาอันรวดเร็ว 
3. เพืXอเสรมิสรา้งทกัษะแนะแนวทางและแกไ้ขปัญหาเพืXอพัฒนาลกูนอ้งใหทํ้างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
4. เพืXอเสรมิสรา้งความสมัพันธอ์ันดรีะหว่างกันเพืXอการทํางานทีXราบรืXน 
5. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีXไดไ้ปประยกุตใ์ชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 
1. กรอบแนวคดิเรืXอง “Coaching Mentor” 
2. ความสําคัญและประโยชน์ของการเป็น Coaching Mentor 
3.  Coaching Mentor Methods 
4. ความเขา้ใจเรืXองลกูนอ้ง เพืXอประโยชนใ์นการเป็น Coaching Mentor 

• พฤตกิรรมการตอ่ตา้นและการใหค้วามร่วมมอื 
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• เหตุผลจูงใจลกูนอ้ง 
• รูปแบบการเรยีนรูข้องลูกนอ้ง 

5. เรยีนรูส้ไตลก์ารเป็น Coaching Mentor แบบทีXปรกึษามากกวา่การสัXงการ 
6. กจิกรรม Workshop  “Coaching Mentor Style”  
7. พฤตกิรรมทีX Coaching Mentorควร “ม”ี  และควร “เลีXยง” ในการสอนงาน 
8. ปัจจัยทีXทําใหก้ารสอนงานประสบความสําเร็จและลม้เหลว 
9. การตดิตามชว่ยเหลอืและการใหคํ้าแนะนํา – จะแนะนําและชว่ยเหลอืลูกนอ้งไดอ้ยา่งไร 
10. การจูงใจ และ การชมเชย – การจูงใจและการชมเชย และสรา้งความสมัพันธท์ีXดรีะหวา่งกนั 
11. กจิกรรม Workshop  “พฒันาศกัยภาพของ Coaching Mentor” 
12. สรุป คําถามและคําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 30 มนีาคม 2561 
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  15 มนีาคม 2561 (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 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ̀
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิทของท่าน และชืXอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีX 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  

อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, การสอนงาน, Coaching, เทคนคิการสอนงาน 


