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Course outline หลักสูตรสร้างพลังและจูงใจทีมงานด้วยเทคนิคโค้ช (+)
(Coach the Coaches)
(หลักสูตร 1 วัน)
โดย นาย ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/เหตุผล
 การที่ทีมงานจะประสบความสาเร็จนั้น หัวหน้างาน(โค้ช) ที่มีความสามารถในการสร้างพลัง
แรงจูงใจทีมงานได้ดี ย่อมสามารถทาให้ทีมงานดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิผล

 ผู้จัดการมีหลายบทบาทในการพัฒนาทีมงาน เช่น
 การเป็นผู้ให้ความรู้ในฐานะคุณครู (Teaching)
 การปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างแบบครูฝึก (Training)
 การสอนแนะและกระตุ้นด้วยบทบาทโค้ช (Coaching)
 การให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ ดูแลของพี่เลี้ยง (Mentoring)
 การให้คาปรึกษา ในการแก้ปัญหา (Counseling)

 กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทีมงานเป็นผู้ปรับเปลี่ยนตัวเองด้วย
ความเต็มใจ

 ผู้จัดการ (โค้ช) มีผลกระทบทั้งด้านดีและด้านไม่ดีกับทีมงาน การพัฒนาให้ผู้จัดการเข้าใจบทบาท
ของการเป็นโค้ชที่ดี และมีเทคนิคการสร้างพลังแรงจูงใจทีมงานได้ จึงเป็นปัจจัยสาคัญ ที่องค์กร
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นมากเป็นพิเศษ และเหมาะกับยุคสมัยนี้ มากกว่าการสั่งเพียงอย่างเดียว
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จุดประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้ทีมงำน ปฏิบัติหน้ำที่ได้ดีขึ้น โดยกำรดึงศักยภำพของ

ทีมงำนออกมำด้วยเทคนิคกำรโค้ชชิ่ง
 เพื่อสร้ำงแนวควำมคิดของกำรเป็นผู้นำ...ในฐำนะโค้ช ผสมผสำนแนวกำรสอนที่มีประสิทธิผล

มำกกว่ำกำรสั่งหรือบังคับให้ทีมงำนปฏิบัติตำม
 เพื่อกระตุ้นจูงใจให้ผู้เรียนนำหลักกำรและเทคนิคกำรโค้ชชิ่งไปปฏิบัติได้ด้วย Style ของตัวเอง

สำมำรถประยุกต์ใช้กับเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะกำรโค้ชชิ่งที่ดี ทั้งกำรใช้คำถำมและกำรฟังทำให้สำมำรถเข้ำใจทีมงำนและ

จูงใจทีมได้ตำมที่ต้องกำร

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
➢ สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทการเป็นโค้ช
▪ คุณคิดอย่างไรกับการเป็นโค้ชให้ทีมงาน?
▪ คุณปฏิบัติอย่างไรกับลูกน้องลักษณะนี้?
▪ คุณอยากเป็นใครหรือไม่ ? เพราะเหตุใด?
▪ คุณคิดว่าโค้ชแตกต่างจากผู้จัดการเรื่องใดบ้าง?
➢ แก่นสาคัญของผู้จัดการในฐานะโค้ช
▪ หลักการที่ควรเป็นความคิดของโค้ช (Coach)
▪ เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของโค้ชชี่ (Coachee)
▪ เทคนิคการใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching)
▪ Workshop : การเตรียมตัวเพื่อเป็นโค้ช
▪ Role Playing : การดาเนินการโค้ชชิ่ง
➢ การออกแบบโปรแกรมการโค้ชชิ่ง (Coaching) ของตัวเอง
▪ การเกริ่นนาหลักการโค้ช
▪ การแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับโค้ชชี่
▪ การใช้คาถามและเครื่องมือในการโค้ช
▪ การสรุปผลลัพธ์ของการโค้ช
▪ Workshop : ออกแบบโปรแกรมการโค้ชของตัวเอง
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▪ กรณีศึกษา : ผู้นา…ในฐานะโค้ช
➢ การพัฒนาเทคนิคการโค้ชด้วยตัวเอง
▪ เทคนิคการโค้ชด้วยเครื่องมือต่างๆ
▪ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการโค้ช
▪ สิ่งที่ควรได้รับจากการโค้ช
▪ บทบาทสาคัญของโค้ชที่ดี
➢ การบ้าน เพื่อการนาไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)
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ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม
 ใช้หลักการ การเรียนรูข
้ องผู้ใหญ่ (Adult Learning)

·
·
·
·

หมายเหตุ: ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สานึก ผ่านการ
แสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทาให้ผู้เรียนยินดีที่จะปรับเปลี่ยน
ความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)


การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม

หมายเหตุ: การทาให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทาสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไป
ประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
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แก่นสาคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
❖ แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบำยกระตุ้นให้คิดถำมให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี Commitment
 สร้ำงควำมเข้ำใจในเนื้อหำด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
 เปิดโอกำสให้สำรวจตัวเองและสร้ำงแนวทำงแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
 ทำให้ผเู้ รียนรู้สึกว่ำมีอิสระในกำรเลือกใช้ควำมรู้ ไม่ได้บังคับ

❖ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้ำง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
 พิสูจน์หลักกำรและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้ำงควำมเข้ำใจในเนื้อหำด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนำนกับกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้ำงแนวควำมคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน
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❖ การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
 กรณีศึกษำ ก็เหมือนกับเหตุกำรณ์จริงที่ผเู้ รียนต้องเผชิญ หำกมีกำรนำสิ่ง
ที่ได้ เรียนรู้ป ระยุกต์กับ กรณี ศึกษำ ก็เสมื อนหนึ่ งให้ พิ สูจน์ ห ลักกำรและ
วิธีกำรใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษำ จะทำให้เข้ำใจเนื้อหำและวิธีกำรใช้
ได้อย่ำงแม่นยำ
 กำรแสดงบทบำทสมมติ (Role Playing) สร้ำงควำมสนุกสนำนได้แง่
คิดผ่ำนเหตุกำรณ์คล้ำยสถำนกำรณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถำนกำรณ์จริงหลัง
กำรฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสำมำรถประยุกต์ใช้ได้ทันที

❖

การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

 ผู้เรียนควรมีควำมตั้งใจในกำรนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
 กำรพัฒนำตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลำยเป็นธรรมชำติของตัวเอง
 กำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำร Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยำกนำสิ่ง
ที่รู้ไปใช้จริง
 กำรบ้ำนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของกำรฝึ กอบรมสำมำรถวัด ได้ที่ กำรบ้ ำนที่ผู้เรียนน ำไป
ปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
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สิ่งที่สถาบันอานวยความสะดวกหลังการฝึกอบรม


เว็บไซต์เรียนรู้
www.entraining.net

www.pakornblog.com

www.coachatwork.in.th

www.peakpotential.in.th

www.learning-online.in.th
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ทีมวิทยากรและโค้ชสถาบันให้คาปรึกษา
ทีมวิทยากร & โค้ชที่ดาเนินการสอน ยินดีให้คาปรึกษา, ตอบคาถาม, โค้ชเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
เพื่อให้ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้รับการอธิบายจนสมบูรณ์
บทความ, เครื่องมือต่างๆ ของวิทยากร & โค้ชแต่ละท่านที่เปิดให้ใช้ทบทวนและพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะขอคาปรึกษาจากวิทยากร & โค้ชที่เป็นเจ้าของบทความและเครื่องมือ
เหล่านั้นตลอด



เครื่องมือต่างๆ
Coaching card

เครื่องมือการโค้ชต่างๆ
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การติดตามผล

 Package
•
•
•
•
•

# 1 : อัตราค่าบริการ

ฟรี

ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดาเนินการ
En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
กาหนอกรอบในการสรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
การติดตามผลใช้การบ้านทีจ่ ะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก

 Package

# 2 : อัตราค่าบริการ 8,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• การติดตามผลใช้การบ้านทีจ่ ะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลทีไ่ ด้รับจากผูเ้ ข้าฝึกอบรม

 Package

# 3 : อัตราค่าบริการ 15,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• พูด-คุยในเรื่องที่รบั ปากใน Class ว่าจะนาไปพัฒนาตัวเอง
• จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจากใน Class และ
หลังการอบรม

 Package

# 4 : อัตราค่าบริการ 20,000 บาท/ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
• ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
• การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึน้ ใน Class ประกอบกับ
การบ้านที่จะนาไปฝึกฝน
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงและนาไปใช้
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจากใน Class และหลัง
การอบรม
• จัดส่งสิ่งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารทีเ่ ป็นประโยชน์กบั การพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
• สรุปภาพรวมและคาแนะนาของวิทยากร ในรายงาน
• ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นาไป
ดาเนินการต่อไปได้

การติดตามผลลัพธ์จากการฝึกอบรมเพื่อให้ในการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรตามแผน ของ HRD ที่จะ
นาเสนอให้ผู้บริหารสามารถนาไปกาหนดเป็นนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่เป็น Talent ได้ต่อไปใน
อนาคต
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จุดเด่นสถาบัน
มีหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้วยกระบวนการ
Training & Group Coaching หลากหลายหมวดให้เลือกได้ตามความสนใจ
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เครื่องมือพัฒนาตนเอง สามารถใช้เป็นคู่มือการฝึกฝนในด้านต่างๆ ได้อย่างง่าย (คู่มือจิ๋ว)

หลักสูตรออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่อย่างง่ายๆ แค่คลิ๊กมาที่เรา www.learningonline.in.th
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