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Course outline หลักสูตรโค้ชชีวิตตัวเอง…..พิชิตความสาเร็จ
(Coach Yourself)

(หลักสูตร 2 วัน)

โดย นาย ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/เหตุผล


สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เรำประสบควำมสำเร็จ คือ…
 กำรมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน
 วิธีกำรดำเนินกำรไปสู่เป้ำหมำยอย่ำงมีคุณภำพ
 แผนกำรที่สอดคล้องกับวิธีกำร



คนที่รู้จักตัวเองดีที่สุด ก็คือตัวเรำเอง ดังนั้นกำรโค้ชชิ่งตัวเอง เพื่อให้เอำชนะข้อจำกัด สร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลง และมีทัศนคติเชิงบวกต่อปัญหำและอุปสรรคด้วยวิธีกำรสร้ำงควำมกล้ำหำญ ขจัดควำม
หวำดกลัว ก็จะทำให้เรำสำมำรถบริหำรจัดกำรและสร้ำงควำมสำเร็จในตัวเองได้
กำรเรียนรู้และเข้ำใจหลักกำรในกำรดึงศักยภำพของตัวเองออกมำด้วยกำรโค้ชชีวิตตัวเอง เป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์ต่อตัวเรำเป็นอย่ำงมำก โดยกำรมุ่งเน้นที่กำรค้นหำทำงออกของปัญหำ มำกกว่ำกังวลกับปัญหำ
ที่เกิดขึ้น และก้ำวข้ำมอุปสรรคของกำรเปลี่ยนแปลง เช่น ควำมกังวล, ควำมกลัว, ควำมเครียด. กำรคิดลบ
เป็นต้น ก็จะทำให้เรำบรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ได้



กำรโค้ชชีวิตตัวเอง เป็นเทคนิคและกระบวนกำรที่ใช้ในกำรจัดกำรกับชีวิตของตัวเองด้วยแนวทำงและ
Style

ของตัวเอง เพื่อให้ตัวเองสำมำรถบรรลุป้ำหมำย และพิชิตควำมสำเร็จ โดยกำรฝึกฝนแนวควำมคิด

ของตัวเองจนกลำยเป็นธรรมชำติ (พฤติกรรมใหม่) ของตัวเอง ซึ่งสำมำรถถ่ำยทอด หลักกำร, เทคนิค,
แนวคิดและกระบวนกำรนี้ให้กับผู้อื่นนำไปพัฒนำต่อไปได้

จุดประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นหำเทคนิคและกระบวนกำรโค้ชชีวิตตัวเอง ให้เกิดควำมเหมำะสมกับตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีวิธีกำรดึงศักยภำพของตัวเองออกมำได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้รับไปฝึกฝนกับตัวเอง ให้สำมำรถพิชิตเป้ำหมำยของตัวเองได้อย่ำงมี

ประสิทธิผลมำกขึ้น

www.pa ko rnb log .com

www.en tra in in g .net

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 2 of 12

CPlus-CO-5711018-Coach_yourself (2D)+

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Day I: สารวจแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลง
➢ คุณเป็นคนลักษณะไหน?
▪ คุณเป็นใคร?
▪ สำรวจด้วยแนวคิด DISC
▪ สำรวจด้วยแนวคิดของตัวเอง
➢ คุณเป็นโค้ชให้กับชีวิตตัวเองได้หรือไม่?
▪ สำรวจแนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรเป็นโค้ชตัวเอง (Life Coach)
▪ ธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง
▪ อุปสรรคของกำรพัฒนำตัวเอง
▪ หลุมพรำงทำงควำมคิดเชิงลบที่สกัดกั้นศักยภำพของตัวเอง
▪

Workshop :

เทคนิคกำรเอำชนะหลุมพรำงของตัวเอง

➢ เรียนรู้และเข้ำใจจิตใต้สำนึกของตัวเอง
▪ พลังของจิตใต้สำนึก
▪ กำรเขียนโปรแกรมข้อมูลใหม่ด้วยเทคนิค NLP
▪ เรียนรู้กำรใช้ประโยชน์ของจิตใต้สำนึก
▪ พัฒนำตัวเองด้วยหลักกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง
▪

Workshop:

สร้ำงโปรแกรมสมองด้วยตัวเอง

➢ หลักกำรในกำรดึงศักยภำพตัวเองด้วยกำรเป็นโค้ชตัวเอง
▪ หลักสำคัญในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง
▪ เทคนิคกำรปรับเปลี่ยนควำมคิด
▪ กำรจัดกำรอำรมณ์เชิงลบของตัวเอง
▪ กำหนดพฤติกรรมใหม่ด้วยตัวเอง
▪

Workshop :
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Day II: การประยุกต์ใช้กับการดาเนินชีวิต
➢ กำหนดเป้ำหมำย….พิชิตควำมสำเร็จ
▪ สำรวจควำมคิด ควำมรู้สึกกับเป้ำหมำย
▪ อุปสรรคของกำรมุ่งสู่เป้ำหมำย
▪ เปลี่ยนควำมคิดต่อเหตุกำรณ์ใหม่ๆ
▪ สร้ำงขั้นตอนในกำรโค้ชชีวิตตัวเอง

บทพูดกับตัวเอง

▪

Workshop :

▪

Role Playing :

กำรสร้ำงแนวทำงในกำรโค้ชชีวิตตัวเอง

➢ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนด้วย 5Q
▪ กำรพัฒนำ IQ ของตัวเอง
▪ กำรเอำชนะอำรมณ์เชิงลบด้วย EQ
▪ กำรก้ำวข้ำมอุปสรรคด้วยหลัก AQ
▪ กำรมุ่งมั่นกับเป้ำหมำยด้วย OQ
▪ กำรดำเนินชีวิตด้วย SQ
▪ กิจกรรม: กำรพัฒนำ 5Q ด้วยตัวเอง
➢ คุณเป็นได้ดีกว่ำที่คุณคิดด้วยกำรโค้ชตัวเอง
▪ โค้ชตัวเองด้ำนกำรทำงำน
▪ โค้ชตัวเองด้ำนกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น
▪ โค้ชตัวเองเพื่อพิชิตเป้ำหมำย
▪ โค้ชตัวเองสร้ำงควำมสุขในกำรดำเนินชีวิต
▪ กิจกรรม: โค้ชตัวเองด้วย Style ตัวเอง
➢ กำรประยุกต์ใช้กับตัวเองและผู้อื่น
▪ สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นและกำรประยุกต์ใช้
▪ กำรนำไปถ่ำยทอดให้ผู้อื่น
▪ ประโยชน์ที่จะได้รับ
▪ กำรดำเนินชีวิตด้วยกำรเป็นโค้ชตัวเอง
➢ กำรบ้ำนเพื่อกำรนำไปปฏิบัติและฝึกฝนตัวเอง
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กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม
 ใช้หลักการ การเรียนรูข
้ องผู้ใหญ่ (Adult Learning)

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


การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม

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


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
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❖ 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

❖ 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
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ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ

 หัวหน้างาน

 ผู้จัดการ

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

www.pa ko rnb log .com

www.en tra in in g .net

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 12 of 12

