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กรอกใบสมัครออนไลนท์ี ่  www.bangkokbiznews.com/training 

http://www.bangkokbiznews.com/training
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Module 1 Foundation of Coaching  
 การโคช้คอือะไร? โคช้คอืใคร 
 การโคช้ท างานอย่างไร? 
 การโคช้ต่างกบับทบาทอื่น ๆ ของผูบ้รหิารอย่างไร? 
 โคช้ไปเพื่ออะไร? 
 หลกัการทีส่ าคญัส าหรบัการเป็นโคช้ 
 Role playing: การเป็นโคช้เริม่ตน้ 
 Workshop:  การเตรยีมตวัเพื่อการเป็นโคช้ 

 

Module 2 Coaching Process and Skills 
 Insight Loop  
 การสนทนาแบบโคช้  
 การฟังแบบโคช้  
 การถามแบบโคช้ 
 GROW model 
 Role playing: การโคช้โดยใชก้ระบวนการ 
 Workshop:  สิง่ทา้ทายจากการโคช้ 

 

Module 3 Coaching and Performance Feedback 
 การประยกุตใ์ชก้าร Coaching กบัการให ้Feedback ทมีงาน 
 การให ้Feedback อยา่งสรา้งสรรค์ 
 AIDS Model 
 ตวัอยา่งการใชค้ าถามทีม่คีุณภาพในการให ้Feedback  
 Role Playing: ฝึกการให ้Feedback ดว้ยแนวทางการ Coaching  

 

รูปแบบการอบรม 

 ทฤษฎี 60% 

 เวิรค์ช็อป 40% 

27 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น.  
ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี (BTS ชอ่งนนทรี) 
อัตรา 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 

สมคัร 2 ท่านขึน้ไปต่อองคก์ร ลด 10% 
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ประวัตวิิทยากร 

ดร.อมรศักดิ ์กิจธนานันท ์
ปัจจุบัน 

 อาจารยพ์ิเศษมหาวิทยาลยัของรฐัและเอกชน 
 วิทยากรดา้นการพฒันาความเป็นผูน้  า การบรหิาร และทกัษะการคิด 
 Leadership Coach 
 ที่ปรกึษาดา้นการพฒันาการบรหิารและองคก์ร 

 
การศึกษา 

 ปรญิญาเอกดา้นการวจิยัและวิเคราะหน์โยบายสาธารณะ (Doctor of Social Science in Policy Studies) จาก University 
of Bristol ประเทศองักฤษ  

 ปรญิญาโทดา้นการบรหิารภาครฐั จากสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
 ปรญิญาตรดีา้นการจดัการธุรกิจ จากมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ปรญิญาตรดีา้นเศรษฐศาสตร ์จากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 

 ประกาศนียบตัรการอบรม Implementing ISO 31000 Risk Management Systems, British Standards Institution 
 ประกาศนียบตัรการอบรม Professional Coaching Certification Program, Thailand Coaching Institute 
 ประกาศนียบตัรดา้นการกระจายอ านาจและการปฏิรูปการคลงัจากธนาคารโลก (World Bank) 
 ประกาศนียบตัรดา้นการวิจยันโยบายและการพฒันา จากมหาวิทยาลยั London ประเทศองักฤษ 

 ประกาศนียบตัรดา้นนโยบายและการพฒันา จากมหาวิทยาลยั Birmingham ประเทศองักฤษ 
 
ประสบการณใ์นงานระหว่างประเทศ 

 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาโครงการ (Program Development Specialist) องคก์ารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศแหง่
สหรฐัอเมรกิา (US Agency for International Development – USAID) 

 เจา้หนา้ที่กิจการสงัคม สว่นงานพฒันาสงัคม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่สหประชาชาติประจ าภาคพืน้เอเชีย
แปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP)  

 เจา้หนา้กิจการเศรษฐกิจ สว่นงานการพฒันาภาคเอกชนและธุรกิจ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่สหประชาชาติ
ประจ าภาคพืน้เอเชียแปซิฟิก (UNESCAP)  

 เจา้หนา้ที่วจิยั ส  านกังานภาคพืน้เอเชียและแปซิฟิก โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ (United Nations Development 
Programme – UNDP) 

 อาจารยผ์ูช้่วยสอนดา้นการจดัการ คณะการเงิน เศรษฐศาสตร ์และการจดัการ University of Bristol ประเทศองักฤษ  
 นกัวิจยัหลงัปรญิญาเอก วิทยาลยันโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัแหง่ชาติสงิคโปร ์(National University of Singapore) 
 นกัวิชาการรบัเชิญ มหาวิทยาลยั Wisconsin-Madison ประเทศอเมรกิา  
 นกัวิจยัรบัเชิญ มหาวิทยาลยัแหง่ชาติออสเตรเลยี 
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 ผูช้่วยนกัวิจยั ศนูยศ์กึษาและวจิยัดา้นการจดัการธุรกิจ University of Bristol ประเทศองักฤษ 
 นกัวิจยัรบัเชิญ มหาวิทยาลยั Birmingham ประเทศองักฤษ 

ประสบการณก์ารท างาน 
 อาจารยป์ระจ า สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการฝึกอบรมและที่ปรกึษาโครงการอาวโุส IFD Training and Consultancy 
 ผูช้่วยวิจยั ศนูยศ์กึษาเพื่อพฒันานโยบายและการบรหิาร สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
 นกัวิจยัอาวโุส สถาบนัอนาคตศกึษาเพื่อการพฒันา 
 หวัหนา้กลุม่การวิจยัดา้นการบรหิารจดัการ, สถาบนัอนาคตศกึษาเพื่อการพฒันา  
 กรรมการสภาคณาจารย,์ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
 คณะท างานใหก้บัสภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  
 บรรณาธิการ วารสารรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

 
ประสบการณฝึ์กอบรม 

 หา้งสรรพสนิคา้ Big-C  
 Unimech Engineering Group (Thailand) Co., Ltd. 
 World Bank 
 Hitachi Industrial Technology 
 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES-MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD. 
 บรษัิท โอสถสภา จ ากดั 
 Siam Sempermed (Sri Trang Group) 
 ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสย่ง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
 ส านกังานเลขาธิการรฐัสภา  
 กระทรวงมหาดไทย  
 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  
 กระทรวงการคลงั  
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 กระทรวงพมัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์
 กระทรวงมหาดไทย  

 
หัวข้อการบรรยาย  

 Coaching for Effective Performance  
 การบรหิารโครงการ 
 การบรหิารการเปลีย่นแปลง 
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 การบรหิารความเสีย่ง 
 การจดัการความตอ่เนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management)  
 การคิดเชิงวเิคราะห ์
 การคิดเชิงระบบ 
 การแกไ้ขปัญหาและการตดัสนิใจ 
 การคิดเชิงกลยทุธแ์ละการวางแผน 
 การสรา้งทมีและการวางแผนแบบมีสว่นรว่ม  
 ทกัษะการวเิคราะหส์  าหรบัผูบ้รหิาร  
 การวเิคราะหเ์ชิงอนาคตเพื่อการวางแผนเชิงกลยทุธ ์ 
 บรรษัทภิบาล: บทบาทของคณะกรรมการและผูจ้ดัการองคก์ร 

 
อาจารยพ์ิเศษในมหาวทิยาลัยของรัฐและเอกชน อาท ิ

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 มหาวิทยาลยันเรศวร  
 มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
 มหาวิทยาลรัาชภฎัธนบรุ ี
 มหาวิทยาลรัาชภฎันครสวรรค ์ 
 มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุ ี 
 มหาวิทยาลยัเซ็นตจ์อหน์ 
 มหาวิทยาลยัเนชั่น  
 มหาวิทยาลยัรงัสติ 
 หาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ  
 มหาวิทยาลยัปทมุธานี  
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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

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 มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชั้นที่ 9, 10, 11 ถ.เทพรัตน 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหยอ่นภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 4,173 บาท

อตัรา 3,900 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 273 บาท นิต

บิุค
คล 4,056 บาท

อตัรา 3,900 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % 273 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 117 บาท

การช าระค่าอบรม 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

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

และช าระคา่หอ้งและคา่อาหารใหก้บัโรงแรมส าหรบัผูเ้ขา้อบรมทกุทา่นแลว้  
• หากไมส่ามารถเขา้อบรมได ้สามารถเปลีย่นผูเ้ขา้อบรมเป็นทา่นอืน่แทนได  ้


