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หัวข้ออบรม: 

 ตระหนกัถึงบทบาทผูน้  ายคุใหมใ่นการพาองคก์รไปสูค่วามส าเรจ็แบบกา้วกระโดดดว้ยการโคช้  

 เรยีนรูก้ระบวนการพฒันา และโคช้ลกูทีมตามแนวทางที่ไดร้บัการยอมรบัสงูที่สดุในโลก 

 ประเมินตนเองเพื่อเขา้ใจจดุแข็งและจดุออ่นของตนเองในการพฒันาและโคช้ลกูทมี 

 เรยีนรูท้กัษะในการประเมินลกูนอ้ง 

 เขา้ใจวิธีให ้Feedback ลกูนอ้งในฐานะโคช้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 สามารถเลอืกวธีิการท่ีเหมาะสมในการโคช้และท างานรว่มกบัลกูนอ้งในแตล่ะกรณีไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

 เรยีนรูจ้ากกรณีศกึษา “Best  Practice” เพื่อประยกุตใ์ช ้

 ท ากิจกรรมเพื่อฝึกฝนทกัษะของโคช้มืออาชีพเพื่อน าไปใชไ้ดจ้รงิในการท างาน 

รูปแบบการอบรม 
ทฤษฎี 60% 
เวิรค์ช็อป 40% 

 

บรรยายโดย: อาจารยพ์อใจ พกุกะคปุต ์
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบรหิารและพฒันาบคุลากร 

 

23 มิถนุายน 2565 เวลา 09:00-16:00 น. 
ณ โรงแรมบนัยนัทรี ถนนสาทรใต ้

อตัราทา่นละ 8,000 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
สมัคร 2 ท่านขึน้ไปต่อองคก์ร ลด 10% 
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ประวัตวิิทยากร                      
พอใจ พุกกะคุปต ์

ประวัติการศึกษา 

 ปรญิญาโท สาขาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ, Stanford University, U.S.A. (1985) 

 ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตรแ์ละสาขารฐัศาสตร,์ University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A. (1983) 

ต าแหน่งงานปัจจุบนั 

 กรรมการผูจ้ดัการ Performance Pulse องคก์รพฒันาบคุลากร 

 ที่ปรกึษา ส านกังานสง่เสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (สสปน.) องคก์ารมหาชน 

ประสบการณก์ารท างาน 

 

 วิทยากรบรรยายหลกัสตูรตา่งๆ อาทิ 

 Leadership/Management Development 

 Coaching 

 Strategic Planning & Implementation 

 Cross-Cultural training 

 Performance Management  

 Communication and Negotiation Skills 

 Conflict Management 
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แผนทีโ่รงแรม บนัยนัทรี สาทรใต ้

จากตน้ถนนสาทรใต ้ ผ่านโรงแรมสโุขทยั  ก่อนไฟแดงแรกจะเหน็โรงแรมบนัยนัทรีซา้ยมือ  เลีย้วซา้ยเขา้โรงแรม  

หลงัจากเลีย้วเขา้มาแลว้ จะเหน็ทางเขา้ 2 ทาง คือ 1. ทางเขา้อาคารไทวา (ตรงไป) และ 2.ทางเขา้โรงแรมบนัยนัทรี 

(ทางขวา)  ใหข้บัรถชิดขวาสดุทนัทีเพ่ือเขา้อาคารจอดรถของโรงแรมบนัยนัทรี 

หมายเลขตดิต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันงาน 08-6313-1903 
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กา
รโ
อน

เง
นิ 1. เช็คสั่งจ่าย 

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2. โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรัพย์

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

• ธนาคารยโูอบี สาขาบางนา กม.2
เลขที่ 767-1-14508-2

**อัตรา 2 ท่านขึน้ไป ลด 10%**

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทันทีหลังจากยนืยนัจัดอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนช าระเงนิ

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดอืนเดียวกับเดอืนที่
โอนช าระเงนิ

4. ทางบริษัทไม่รับช าระค่าอบรมด้วยเงนิสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

แจ
้งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี้ 

คณุธษมณ ป่ินนิล (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com 

www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยูส่ าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชั้นที่ 9, 10, 11 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหยอ่นภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 8,560 บาท

อตัรา 8,000 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 560 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแลว้

นิต
บิุค

คล 8,320 บาท

อตัรา 8,000 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 560 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 240 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแลว้

การช าระค่าอบรม 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม   
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจง้ยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบรษัิทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจอง

และช าระคา่หอ้งและคา่อาหารใหก้บัโรงแรมส าหรบัผูเ้ขา้อบรมทกุทา่นแลว้  
• หากไมส่ามารถเขา้อบรมได ้สามารถเปลีย่นผูเ้ขา้อบรมเป็นทา่นอืน่แทนได  ้
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