
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในเรือ่งหนา้ทีแ่ละ
คุณสมบตัขิองผูส้อนงาน
วธิกีารสอนงานแบบต่าง ๆ
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูว้ธิกีารสอนในรูปแบบต่าง ๆ
พรอ้มกบัมคีวามเขา้ใจในความแตกต่างของกลุม่ผูฟั้ง เพือ่ปรับวธิกีาร
สือ่ความใหเ้กดิความเขา้ใจสงูสดุ
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดม้ทีกัษะในการวเิคราะหง์านส าหรับการ
สอนงานอย่างมปีระสทิธภิาพ
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กปฏบิตักิารเตรยีมการสอน การน าเสนอ
เป็นรายบคุคลและเป็นกลุ่ม
5. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมแีนวทางทีส่ามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆทีเ่กดิขึน้
ในกระบวนการประเมนิผลการสอนงา
นการใหค้ าปรกึษาและแนะน างานและชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจตอ่การ
สรา้งความสมัพันธภาพทีด่รีะหว่างหวั
หนา้กบัลูกนอ้งมทีศันคตทิีด่ตี่อผูบ้รหิารในระดับทีสู่งขึน้ไป
6. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมระดับหวัหนา้งานสามารถวเิคราะหผ์ลและใชผ้ล
การประเมนิการ
ปฏบิตังิานมาปรับปรุงพัฒนาผูใ้ตบ้งัคับบญัชา หรอืลูกนอ้งโดยวธิกีาร
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

หลกัการและเหตผุล

เร ิม่ลงทะเบยีน 08.30 น.-09.00 น.
1.ความรูเ้ก ีย่วกบัการสอนงานและแนะน างานกบัลูกนอ้ง
- ความหมายและความจ าเป็นของการสอนงาน
- จุดมุ่งหมายของการสอน
- หนา้ทีข่องผูส้อน/ คุณสมบตัขิองผูส้อน
กจิกรรมการเรยีนรู ้
แบบทดสอบตนเองภาวะผูน้ า (Leadership Assessment) 7 ดา้น
1.ภาวะผูน้ า (Leadership)
2. การสอนงาน เป็นพีเ่ลีย้ง (Coaching)
3. ทกัษะการสือ่สาร (Communication)
4.ทกัษะการน าเสนอ (Presenting)
5. การจัดการการวางแผน(Planning /Organization)
6. การสรา้งแรงจูงใจ (Motivation)
7. ทกัษะการประเมนิผลทบทวน และตดิตามผล (Monitor / 
Review)
2.หลกัการเกีย่วกบัการโคช้และการจูงใจส าหรบัการเรยีนรู ้
ของผูใ้หญ่
(1.)ส าหรับผูเ้รยีนรูไ้ว (2.)ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง (3.)ทมีงานร่วมคดิ
ร่วมท า
3. ข ัน้ตอนการฝึกปฏบิตักิารสอนแบบ Motivation Coaching
กบัการสือ่สารของผูส้อนงานสูค่วามม ัน่ใจและตรงใจกนัท ัง้สอง
ฝ่ายในการ Coaching
4. กุญแจส าคญัส าหรบัทกัษะการสอนงานใหป้ระสบผลส าเร็จ
▪ การท าความเขา้ใจพฤตกิรรมผูเ้รยีน 
▪ การสรา้งความเชือ่มั่นระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อน 
▪ แบบประเมนิผล Coaching Checklist
▪ การเตรยีมและการออกแบบหอ้งเรยีน
▪ การจัดเตรยีมอุปกรณ์การสอนใหส้อดคลอ้งกบัการฝึกอบรม
▪ การเตรยีมตัวของผูส้อน
▪ การบรหิารเวลาการฝึกอบรม
▪ ความพรอ้มดา้นบคุลกิภาพของวทิยากร
5. การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมใหเ้กดิความเหมาะสม
และมปีระสทิธภิาพ
(Curriculum and Program Designed)
การวเิคราะหแ์ยกแยะเนื้อหาส าหรับการฝึกอบรมในแต่ละครัง้
การจัดเตรยีมความพรอ้มและวธิกีารสอนในแต่ละชว่ง
การสรุปประเด็นต่างๆ ใหช้ดัเจนส าหรับการน าไปใชง้าน

WORKSHOP 1 : ฝึกทกัษะการออกแบบเนื้อหา และการบรรจุ
เทคนคิการสอน/การน าเสนอส าหรับหลักสตูรทีต่อ้งการน าปใชใ้น
องคก์ร เชน่ การบรกิารและการดูแลลูกคา้อย่างมอือาชพี
6. เทคนคิการสอนและทกัษะการน าเสนอของผูส้อนงาน 
(Professional Presentation)
- การสอนเชงิหลักการหรอืภาคทฤษฎ ี(Lecture Presentation)
-การสาธติและฝึกปฏบิตั ิ(Demonstration/Workshop/Role Play)
- การจัดกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)
WORKSHOP 2 : ฝึกทกัษะการสอนงานการแต่ละประเภทใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพเป็นกลุ่มย่อย
7. การใชเ้ทคนคิการสอนเพือ่สรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้ห ้
เหมาะสมกบัหวัขอ้การฝึกอบรม
- การใชก้รณีศกึษา (Case Study)
- การใชแ้บบกลุ่มการเรยีนรู ้(Peer Training)
- การใชค้ าถาม และการตอบค าถาม (Question and Answer)
- การใชข้อ้สอบ (Test and Assessment)
8. การประเมนิและการตดิตามผลกาเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมสมัมนา 

หวัขอ้ในการเรยีนรู ้

ดร.พพิฒันพ์ล เพ็ชรเทีย่ง
• กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย
• ทีป่รกึษาดา้นพัฒนาบคุลากรธรุกจิคา้ปลกี และธรุกจิบรกิาร

ประเภทต่างๆ
• บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตี ้ฟร ีจ ากดั (พัฒนาบคุลากรมากกว่า 

3,500 คน)
• กลุ่มบรษัิท คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล กรุ๊ป จ ากดั
• บรษัิท นีโอ ฮวิแมน โปรเพสชัน่แนล จ ากดั

วทิยากร 

ทกัษะการสอนงานและการเป็นพีเ่ลีย้ง

วนัศุกรท์ี ่25 พฤศจกิายน 2565
โรงแรมโนโวเทล สขุมุวทิ 20

หลกัสูตร 1 วนั

ทา่นละ    3,500 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร

***สามารถหกัคา่ใชจ้่ายทางภาษไีด ้200% ของค่าใชจ้่าย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 
2548 เป็นตน้ไป

คา่ลงทะเบยีน



ทกัษะการสอนงานและการเป็นพีเ่ลีย้ง

วนัศุกรท์ี ่25 พฤศจกิายน 2565

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศัพท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนส ารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
➢ อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารช าระเงนิ

❑ โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรุงเทพ สาขา้นแพว้
❑ เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
❑ เช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จ ากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จ ากดั (ส านักงานใหญ)่
99/63 ซอยพุทธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทงุ่ครุ กรุงเทพฯ
10140
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัค่าธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของค่าสมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนี้แลว้ 
บรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุเมือ่ช าระค่าสมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลักฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน

เพ ือ่ใหเ้กดิประโยชนส์ูงสุดและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบทุกชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________

ส านักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู่ ______________________________________________________________________________________________

ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศัพท_์________________ต่อ_______________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จ านวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สุทธิ

1 ทา่น 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00


