
 
 
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ ว๒๙๐     ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

   ๒๗  ธันวำคม  ๒๕๖๕ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร“กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรให้ค ำปรึกษำและกำรแนะแนว ด้วยกำรใช้ทักษะ                   
กำรโค้ช เพ่ือกำรพัฒนำกำรสื่อสำรและกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ 

เรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการให้ค าปรึกษาและการแนะแนว                 
ด้วยการใช้ทักษะการโค้ช เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔ เพ่ือให้ผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับกำรให้ค ำปรึกษำและกำรแนะแนวด้วยกำรใช้ทักษะกำรโค้ช เพ่ือกำรพัฒนำกำรสื่อสำร
และกำรให้ค ำปรึกษำ ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับทักษะกำรสื่อสำร กำรฟัง และกำรต้ังค ำถำม สำมำรถน ำไปใช้ในกำรดึงศักยภำพของ                
ผู้ได้รับกำรโค้ชโอกำสต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม พร้อมทั้งปรับควำมคิดให้เป็นของโค้ช (coaching mindset) และ                      
รับควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรโค้ช เพ่ือเลือกใช้ตำมควำมเหมำะสมและตำมสถำนกำรณ์  โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัด
ฝึกอบรม จ ำนวน ๔ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๔,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำท่ีพักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
 

  รุ่นที่ ๑  ระหว่ำงวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๒  ระหว่ำงวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๓  ระหว่ำงวันที่ ๘ - ๙ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๔  ระหว่ำงวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  

  ทั้งน้ี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด
ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ส ำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของ             
ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติ
จำกผู้บังคับบัญชำแล้ว 
  ในกำรน้ี จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมอบรมตำมโครงกำรฯ ดังกล่ำว 
พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมน้ี ส ำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณแป้ง โทรศัพท์มือถือ : ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖ Line: @thailocalsu                
E-mail: thailocalsu@hotmail.com คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
Website : www.thailocalsu.com 
 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณย่ิง 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖   
หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการให้ค าปรึกษาและการแนะแนว 
ด้วยการใช้ทักษะการโค้ช เพือ่การพัฒนาการสื่อสารและการให้ค าปรึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ”  
รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔   จัดโดย ส านักงานบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร  

************************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้ก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ ๕ 
ด้าน ได้แก่  ๑. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  ๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๓. ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ๔. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ๕. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน  ซึ่งหน่ึงในแนวคิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ที่ก าลังเป็นที่นิยมในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน คือ                             
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือความส าเร็จของตนเองและองค์กรอย่างย่ังยืนด้วย “การโค้ช” (Coaching) การใช้ทักษะการโค้ช
เป็นการเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนความเชื่อจากภายในจิตใต้ส านึก และให้ค ามั่นสัญญาที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง                   
ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึนและท างานอย่างมีความสุขมากข้ึน คือ                    
เมื่อบุคลากรในองค์กรมีความสุข การปฏิบัติงานจึงเต็มไปด้วยความต้ังใจ ความจริงใจ และมทีัศนคติเชิงบวกในปฏิบัติงาน ท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน จนเกิดเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและน่าอยู่ต่อไป 

จากแนวคิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในยุคปัจจุบันที่มีหลากหลายของกระบวนการการพัฒนา แต่มีกระบวนการหน่ึง
ก าลังเป็นที่นิยมในองค์กรยุคปัจจุบัน คือ การโค้ช (Coaching) ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ การมีทักษะและความรู้ด้านการโค้ช               
จะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะผลักดันให้บุคลากรและผู้บริหารในองค์กรได้ตระหนักและเข้าใจ ที่จะน าเอาทักษะการโค้ชไปใช้ในการสื่อสาร 
การแนะแนว การให้ค าปรึกษา และการแนะน า ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลลที่ต้องให้ค าปรึกษา และทีมงาน                        
เพ่ือก่อให้เกิดผลส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการท างานได้ ก่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมที่จะผลักดันให้องค์กร
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ การให้ค าแนะแนวในโดยใช้การโค้ช จึงเป็นการแก้ปัญหาที่มีการแนะแนวที่ แก้ใข การแนะ
แนวเป็นแบบเหมารวมในปัจจุบัน  และท าให้เห็นศักยภาพของคนที่เข้ามารับการปรึกษา จะท าให้การโค้ชจึงเป็นการแก้ใขปัญหาที่
เป็นเฉพาะบุคคลมากข้ึน ในกลุ่ม ครูแนะแนว หรือบุคลากรที่ต้องให้ค าปรึกษา 

ด้วยเหตุน้ี ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร                    
“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการให้ค าปรึกษาและการแนะแนวด้วยการใช้ทักษะการโค้ช เพื่อการ
พัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” ข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปปฏิบัติงานในหน้าท่ีและผู้ที่ได้รับการโค้ชทีม่าให้รับปรึกษา ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาและการแนะแนวด้วยการใช้ทักษะการโค้ช 

เพ่ือการพัฒนาการสื่อสารและการให้ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๒  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เก่ียวกับทักษะการสื่อสาร การฟัง และการต้ังค าถาม สามารถน าไปใช้ในการ

ดึงศักยภาพของผู้ได้รับการโค้ชโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๒.๓  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการปรับความคิดให้เป็นของโค้ช (coaching mindset) และรับความรู้เกี่ยวกับ

เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการโค้ช เพ่ือเลือกใช้ตามความเหมาะสมและตามสถานการณ์ 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย     จ านวน  ๖๐ ท่าน  
 ผู้บริหารและบคุลากรของหน่วยงานราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถ่ิน ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้ค าปรึกษา ครู อาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา องค์กรเอกชน องค์กรอสิระ และบุคคลทีส่นใจทั่วไป 
 

๔. ขอบเขตเน้ือหาวิชา     จ านวน  ๑๔ ชั่วโมง 
๔.๑  การปรับเปลี่ยนทัศนคติ : แรกรับ รู้จัก และทักทาย     ๑  ชั่วโมง 
๔.๒  การให้ค าปรึกษา และ การโค้ชคืออะไร      ๒  ชั่วโมง 

-  แนวทางการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ 
-  การโค้ชคืออะไรและการน าไปใช้งาน 
-  ข้อแตกต่างการท าโค้ชในรูปแบบต่าง ๆ  

๔.๓  สิ่งที่อยู่ในตัวตนของคนที่ท าให้คนเราแตกต่างกัน     ๒  ชั่วโมง 
-  คุณสมบัติ ค่านิยม พฤติกรรมของบุคคล 
-  ความกลัว (Fears) และการก้าวข้ามความกลัว 
-  การปรับมุมมองความเชื่อ (Limiting Belief) ไปสู่ความเชื่อใหม่  



๔.๔  จิตส านึกหลักและความเชื่อของในการโค้ช      ๒  ชั่วโมง 
-  การปรับความเชื่อของการโค้ช (Mindset of Coach) 
-  การมีทัศนคติเชิงบวกและวิธีการปรับปรุงตนเอง 
-  การมองเห็นคุณสมบัติและการน าคุณสมบัติมาใช้ให้ก้าวไปข้างหน้า 

 ๔.๕  ทักษะการสร้างการยอมรับและการฟังด้วยใจ     ๒  ชั่วโมง 
-  การสร้างการยอมรับ (rapport building) 
-  การสื่อสาร การฟัง การสะท้อนกลับ และการจับความรู้สึก 
-  การฟังเชิงลึก การเข้าใจความรู้สึก และมองหาคุณสมบัติ 
-  เทคนิคการหาวิธีการสื่อสารให้ตรงใจในแบบต่าง ๆ 

         ๔.๖  การใช้ค าถามในรูปแบบต่าง ๆ                ๒  ชั่วโมง 
  -  การใช้ค าถามในการสื่อสาร การฟัง การสะท้อนกลับ และการจับความรู้สึก 

-  เทคนิคการใช้ค าถามในรูปแบบต่าง ๆ  
-  การใช้ค าถามท่ีจะให้ผู้อื่นตระหนักด้วยตนเอง 

๔.๗  การใช้เทคนิค GROW เพ่ือการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ      ๒  ชั่วโมง 
-  การต้ังเป้าหมาย (Goal) ท่ีชัดเจน      
-  การสาธิตการโค้ชด้วยสถานการณ์จริง  

๔.๘  การประยุกต์ใช้การโค้ชเพ่ือการให้ค าปรึกษาและการแนะแนว     ๑  ชั่วโมง 
 

๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม     จ านวน  ๒ วัน (วันพฤหัสบดี - วันศุกร์)  
 รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 

๖. วิทยากรและทีมโค้ชผู้ช่วยวิทยากร      
๖.๑  นายอภิรัตน์  บุญรัตน์  -  โค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรบัรองจาก International Coaching Federation  

   (ICF), USA 
        -  Master Coach จาก Thailand Coaching Academy 
     -  โค้ชผู้บริหาร (Executive Coach)  

-  ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลให้กับบริษัทชั้นน าของประเทศไทย 
๖.๒  ทีมโค้ชผู้ช่วยวิทยากร   -  ได้รับการศึกษาในระดับ Master Coach จาก Thailand Coaching Academy  

-  โค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรบัรองจาก International Coaching Federation, USA 
 

๗. สถานที่ในการฝึกอบรม  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ   โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒ 
 

๘. วิธีการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโค้ชด้วยวิธีการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติการ โดยแบ่งกลุ่ม ๆ ละ จ านวน ๘ - ๑๐ ท่าน มีโค้ช

ประจ ากลุ่มๆ ละ ๑ ท่าน  โดยวิทยากรและทีมโค้ชผู้ช่วย ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการโค้ชระดับ Master Coach จาก Thailand 
Coaching Academy  ดูแลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดระยะเวลาของหลักสูตร   
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และเข้าใจทักษะการโค้ช เพ่ือการพัฒนาการสื่อสารและการให้ค าปรึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ๙.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการสื่อสาร การฟัง และการต้ังค าถามมากข้ึน สามารถน าไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ  ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 ๙.๓  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการโค้ช ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามสถานการณ์     

๙.๔  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความส าคัญของการโค้ช และสามารถเป็นผู้น าวัฒนธรรมการโค้ชไปใช้ในองค์กร เพ่ือท าให้
ทุกคนมีความสุขในการท างาน  

 
 
 

 



๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   ท่านละ  ๔,๙๐๐ บาท  (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม  ค่าตอบแทน

วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร  ค่าเดินทางของวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าใช้สถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าโสตทัศนูปกรณ์  ค่าประสานงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งน้ี ไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง) 

 
 

 
 
 
 

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากส านักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งน้ีจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 
 

๑๒. ช่องทางการสมัคร  สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  Website : www.thailocalsu.com 
ติดต่อ คุณแป้ง   โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  Line: @thailocalsu 
หรือติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line: ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ 

 

๑๓. วิธีการช าระค่าลงทะเบียน  ท่านละ ๔,๙๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  
 ช าระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

   ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
   ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu  หรือติดต่อที่ 
คุณแป้ง  มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานและหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

 

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา

แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน  หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ตามปกติ และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ  กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะด าเนินการช าระเงินค่าที่พักและค่าเดินทางล่วงหน้า ต้องได้รับการยืนยันจัดการฝึกอบรม
จากเจ้าหน้าท่ีแล้วเท่าน้ัน หากไมไ่ด้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าท่ีถือว่ายังไม่มีการด าเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรน้ัน ๆ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่สามารถขอรับเงินค่าที่พักและค่าเดินทางคืนได้ 
 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
ผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 

 



ก าหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖   
หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการให้ค าปรึกษาและการแนะแนวด้วย 
การใช้ทักษะการโค้ช เพือ่การพัฒนาการสื่อสารและการให้ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔    
จัดโดย ส านักงานบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร  โดย นายอภิรัตน์ บุญรัตน์ และทีมโค้ชผู้ช่วยมืออาชพี 

 
 

วันแรก       
เวลา   ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียน/รับเอกสาร และพิธีเปิดการฝึกอบรม 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.      บรรยายและกิจกรรมแบง่กลุ่ม “การปรับเปลี่ยนทัศนคติ : แรกรับ รู้จัก และทักทาย”  
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.      ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การให้ค าปรึกษาและการโค้ชคืออะไร” 

-  แนวทางการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ 
-  การน าไปใช้งานและข้อแตกต่างการท าโค้ชในรูปแบบต่าง ๆ   

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “สิ่งที่อยู่ในตัวตนของคนที่ท าให้คนเราแตกต่างกัน” 

-  คุณสมบัติ ค่านิยม พฤติกรรมของบุคคล 
-  ความกลัว (Fears) และการก้าวข้ามความกลัว 
-  การปรับมุมมอง ความเชื่อ (Limiting Belief) ไปสู่ความเชื่อใหม่ 

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “จิตส านึกหลักและความเชื่อของการโค้ช” 
-  การปรับความเชื่อของการโค้ช (Mindset of Coach) 
-  การมีทัศนคติเชิงบวกและวิธีการปรับปรุงตนเอง 
-  การมองเห็นคุณสมบัติและการน าคุณสมบัติมาใช้ให้ก้าวไปข้างหน้า 

วันที่สอง      
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ทักษะการสร้างการยอมรับและการฟังด้วยใจ”         

-  การสร้างการยอมรับ (rapport building) 
-  การสื่อสาร การฟัง การสะท้อนกลับ และการจับความรู้สึก 
-  การฟังเชิงลึก การเข้าใจความรูส้ึก และมองหาคุณสมบัติ 
-  เทคนิคการหาวิธีการสื่อสารให้ตรงใจในแบบต่าง ๆ 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้ค าถามในรูปแบบต่าง ๆ”   
    -  การใช้ค าถามในการสื่อสาร การฟัง การสะท้อนกลับ และการจับความรู้สึก 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน       
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้ค าถามในรูปแบบต่าง ๆ” (ต่อ) 

-  เทคนิคการใช้ค าถามในรูปแบบต่าง ๆ  
-  การใช้ค าถามท่ีจะให้ผู้อื่นตระหนักด้วยตนเอง 

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้เทคนิค GROW เพื่อการโค้ช” 
-  การต้ังเป้าหมายที่ชัดเจน      
-  การสาธิตการโค้ชด้วยสถานการณ์จริง  

 ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.       บรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้การโค้ชเพื่อการให้ค าปรึกษาและการแนะแนว” 
    และพิธีปิดการฝึกอบรม 
 
........................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้า เวลา   ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. 

รอบบ่าย เวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  
 
 
 
 
 
 



     ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
     หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการให้ค าปรึกษาและการแนะแนว 
  ด้วยการใช้ทักษะการโค้ช เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”  
  รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๔     โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

*********************************************************************************************************************** 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

   รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖       ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
   รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖    ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 
หน่วยงาน..........................................................................สังกัด............................... .............................เลขที่............................................ 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.....................  
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์...................... ...................................................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................  
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี  (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ........................................ 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................  
๒. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง....................... ..............................โทรศัพท์มือถือ........................................ 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
อาหาร    อาหารมุสลิม จ านวน................คน    อาหารอื่น ๆ ระบุ........................................ จ านวน..................คน 
วิธีการสมัคร สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Website: www.thailocalsu.com หรือ Line: @thailocalsu 

ติดต่อ คุณแป้ง  มือถือ  ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  โทรศัพท์  ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖  ต่อ ๑๐๐๒๖๖ Line: @thailocalsu 
ติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line:  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ 

ค่าลงทะเบียน คนละ ๔,๙๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
การช าระเงิน  ช าระเงินสดในวันลงทะเบียน  

 ช าระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร  เลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่ 
คุณแป้ง มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ  กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะด าเนินการช าระเงินค่าที่พักและค่าเดินทางล่วงหน้า ต้องได้รับการยืนยันจัดการฝึกอบรม
จากเจ้าหน้าท่ีแล้วเท่าน้ัน หากไมไ่ด้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าท่ีถือว่ายังไม่มีการด าเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรน้ัน ๆ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่สามารถขอรับเงินค่าที่พักและค่าเดินทางคืนได้ 
**************************************************************************************************** 
 การส ารองหอ้งพัก สามารถสแกน QR-Code ส าหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ       

โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

QR-Code เพื่อสมัครอบรม 
 

 
QR-Code เพ่ือจองห้องพัก 


