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Course outline หลักสู ตร การสอนงานด้ วยการ์ ดคุณค่ าเชิงปฏิบัตกิ าร
(Coaching by Value Card)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการและแนวความคิด
 บทบาทของหัวหน้างานในการสอนงานมีหลายบทบาท ขึ้นอยูก่ บั จุดประสงค์ในการสอน เพื่อทาให้
ทีมงานมีความรู ้ ความสามารถ และศักยภาพที่สูงขึ้น มีกรอบความคิด (Mindset) ที่พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือในการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ผล สามารถบรรลุเป้ าหมายการ
ทางานได้ โดยสามารถแบ่งได้พอสังเขปดังนี้

 การสอนงานโดยใช้การ์ ดคุณค่า (Value Card) ประกอบการสอนและการโค้ช ช่วยทาให้หวั หน้างาน
สามารถดึงศักยภาพและกรอบความคิดที่ดีของทีมงาน ให้ใช้จุดแข็ง (Strength) ของตัวเองในการลง
มือปฏิบตั ิ ทาให้สามารถสร้างผลลัพธ์ของงานได้ดว้ ยความเต็มใจ

“การสอนด้ วยจุดแข็ง ทาให้ งานได้ ผล คนเป็ นสุ ข”
 การใช้การ์ ดคุณค่าดาเนิ นการโค้ช (Coaching by Value Card) ทาให้กระบวนการโค้ชมุ่งเน้นที่การนา
คุณค่า (Value) มาเชื่อมโยงจุดแข็ง (Strength) แล้วนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงและค้นพบวิธีการใหม่ๆ
ในการทางานที่ตวั เองรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบตั ิได้ดว้ ยตัวเอง
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วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
 เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้บทบาทของการสอนงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างผลการปฏิบตั ิงานของ
ทีมงานได้ตรงตามจุดประสงค์
 เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้มีแนวทางในการใช้การ์ ดคุณค่าประกอบการสอนงานของตัวเอง สามารถดึง
ศักยภาพและคุณค่าของทีมงานได้
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กฝนการสอนงานด้วยการ์ ดคุณค่าของตัวเอง เกิดความเข้าใจใน
กระบวนการอย่างแท้จริ ง นาไปประยุกต์ใช้ได้ทนั ที
 เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างการ์ ดคุณค่าของตัวเองได้ และนาไปใช้ประกอบการสอนงานของตัวเอง
 เพื่อทาให้การเรี ยนเป็ นเชิงปฏิบตั ิการจริ ง ได้เรี ยนรู ้ผา่ นการโค้ชจริ ง สามารนาไปโค้ชต่อได้ดว้ ยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสู ตร
หลักการสาคัญของการสอนงานที่มีประสิ ทธิผล
 สนุกกับคาสาคัญ (Keywords) ให้แง่คิด
 ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
 นิยามความหมายของการโค้ชงาน
 การเรี ยนรู ้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
 Workshop : กาหนดกรอบความคิด (Mindset) การสอนงานที่ดี
การเรี ยนรู ้และเข้าใจการ์ ดคุณค่า (Value Card)
 สิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการแสดงออก
 การประเมินคุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
 การ์ ดคุณค่า ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยูภ่ ายในออกมา
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 หลักการใช้การ์ ดคุณค่าสะท้อนความเป็ นตัวตน
 กิจกรรม : การใช้การ์ ดคุณค่าสะท้อนตัวตน

การสอนงานด้วยการ์ ดคุณค่า (Coaching by Value Card)
 คุณค่า (Value) และจุดแข็ง (Strength)
 พรสวรรค์...แสดงความเป็ นตัวเรา (Who am I!)
 โค้ชที่ดีจะมุ่งไปที่จุดแข็ง
 บทสนทนาเริ่ มต้นการโค้ชโดยอาศัยจุดแข็ง
 Role Playing : การโค้ชจุดแข็งทีมงาน
เทคนิคการสร้างการ์ ดคุณค่า (Value Card) ด้วยตัวเอง
 หลักการ “การสร้างการ์ ดคุณค่า (Value Card)” ของตัวเอง
 การ์ ด 1 ใบ...ทาอะไรได้บา้ ง?
 หลักการสร้างการ์ ดเพื่อเป็ นเครื่ องมือการโค้ช
 บทบาทและจุดประสงค์ของการสอนงาน
 Workshop : การใช้การ์ ด 1 ใบสาหรับหลายบทบาท
 Role Playing : ดาเนิ นการโค้ชด้วยการ์ ดคุณค่า
การบ้ าน : เพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง

กรอบความคิดหลักสู ตร (Course Framework)
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ขบวนการ (Process) ในการฝึ กอบรม
 ใช้ หลักการ การเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

·
·
·
·

หมายเหตุ : ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์ ในอดี ตของตัวเอง ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สานึ ก ผ่านการ
แสดงด้วยวงจรพฤติ กรรม หากต้องการให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงจึงต้องทาให้ผูเ้ รี ยนยินดี ที่จะปรับเปลี่ ยน
ความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู ้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)


การใช้ กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึ กอบรม

หมายเหตุ: การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้ างความอยากเปลี่ ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลื อกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
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แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบายกระตุน้ ให้คิดถามให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิ ดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึ กให้จบั ประเด็นสาคัญที่อยูใ่ นสไลด์ (Slide) ได้ดว้ ยตัวเอง
 ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู ้ ไม่ได้บงั คับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทนั ที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
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 การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
 กรณี ศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริ งที่ผูเ้ รี ยนต้องเผชิ ญ หากมีการนาสิ่ งที่
ได้เรี ยนรู ้ประยุกต์กบั กรณี ศึกษา ก็เสมือนหนึ่ งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการ
ใหม่ๆ ที่ได้เรี ยนรู ้กบั กรณี ศึกษา จะทาให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่าง
แม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ ( Role Playing) สร้างความสนุ กสนานได้แง่คิด
ผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริ ง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์จริ งหลังการ
ฝึ กอบรมแล้ว ผูเ้ รี ยนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทนั ที


การบ้ านเพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบัตจิ ริง

 ผูเ้ รี ยนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลายเป็ นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรี ยนรู ้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทาให้ผเู ้ รี ยนอยากนาสิ่ ง
ที่รู้ไปใช้จริ ง
 การบ้านเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ ผูเ้ รี ยนนาไป
ปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 หัวหน้างาน

 ผูจ้ ดั การ

 ผูบ้ ริ หาร

www.pa ko rnb log .com

www.en tra in in g .net

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 7 of 12

CPlus-CO-6112039-Coaching by Value Card (1D)+

สิ่งที่สถาบันอานวยความสะดวกหลังการฝึ กอบรม


เว็บไซต์ เรียนรู้
www.entraining.net

www.pakornblog.com

www.coachatwork.in.th

www.peakpotential.in.th

www.learning-online.in.th
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ทีมวิทยากรและโค้ ชสถาบันให้ คาปรึกษา
ทีมวิทยากร & โค้ชที่ดาเนินการสอน ยินดีให้คาปรึ กษา, ตอบคาถาม, โค้ชเพิม่ เติมทางโทรศัพท์
เพื่อให้ขอ้ สงสัยที่เกิดขึ้นได้รับการอธิ บายจนสมบูรณ์
บทความ, เครื่ องมือต่างๆ ของวิทยากร & โค้ชแต่ละท่านที่เปิ ดให้ใช้ทบทวนและพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่ อง สามารถที่จะขอคาปรึ กษาจากวิทยากร & โค้ชที่เป็ นเจ้าของบทความและเครื่ องมือ
เหล่านั้นตลอด



เครื่ องมือต่ างๆ
Coaching card

เครื่ องมือการโค้ชต่างๆ
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การติดตามผล

 Package






# 1 : อัตราค่าบริ การ

ฟรี

ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็ นผูด้ าเนินการ
En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
กาหนอกรอบในการสรุ ปผลลัพธ์ร่วมกัน
การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนาไปฝึ กฝนเป็ นหลัก

 Package

# 2 : อัตราค่าบริ การ 8,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
 การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนาไปฝึ กฝนเป็ นหลัก
 ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
 จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
 สรุ ปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับจากผูเ้ ข้าฝึ กอบรม

 Package

# 3 : อัตราค่าบริ การ 15,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
 การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนาไปฝึ กฝนเป็ นหลัก
 ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึ กอบรม
 ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
 จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
 พูด-คุยในเรื่ องที่รับปากใน Class ว่าจะนาไปพัฒนาตัวเอง
 จัดทารายงานสรุ ปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และ
หลังการอบรม

 Package

# 4 : อัตราค่าบริ การ 20,000 บาท/ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
 ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึ กอบรม
 ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
 การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึ้นใน Class ประกอบกับ
การบ้านที่จะนาไปฝึ กฝน
 ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงและนาไปใช้
 จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
 จัดทารายงานสรุ ปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลัง
การอบรม
 จัดส่งสิ่ งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุ ปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารที่เป็ นประโยชน์กบั การพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
 สรุ ปภาพรวมและคาแนะนาของวิทยากร ในรายงาน
 ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นาไป
ดาเนินการต่อไปได้

การติดตามผลลัพธ์จากการฝึ กอบรมเพื่อให้ในการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรตามแผน ของ HRD ที่จะ
นาเสนอให้ผบู ้ ริ หารสามารถนาไปกาหนดเป็ นนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่เป็ น Talent ได้ต่อไปใน
อนาคต
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จุดเด่ นสถาบัน
มีหลักสู ตรมากกว่า 200 หลักสู ตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง จากทีมวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญการฝึ กอบรมด้วยกระบวนการ
Training & Group Coaching หลากหลายหมวดให้เลือกได้ตามความสนใจ
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เครื่ องมือพัฒนาตนเอง สามารถใช้เป็ นคู่มือการฝึ กฝนในด้านต่างๆ ได้อย่างง่าย (คู่มือจิ๋ว)

หลักสู ตรออนไลน์ สามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกที่อย่างง่ายๆ แค่คลิ๊กมาที่เรา www.learningonline.in.th
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