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Course outline หลักสูตรผู้นาในฐานะโค้ช (+)
(Leader as a Coach)

(หลักสูตร 2 วัน)

โดย นาย ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/เหตุผล
 การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้องให้
มีความรู้(Knowledge) , ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในการ
ทางานให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ
(Potential) ที่อยู่ภายในตัวอยู่แล้ว ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานต่อไปในอนาคต
 ผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นาสูง (Leadership) จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching)
ควบคุมการบริหารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทาให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้
เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับความต้องการ
และการสอนงานจะทาทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่อง
ทาให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน
 องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆต้องพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถ 2 ด้านหลัก คือ การคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) และการมีภาวะความเป็นผู้นา
(Leadership) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่
ต้องคอยผลักดันองค์การเป็นหลัก พร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กัน ดังนั้นการพัฒนาให้
ผู้จัดการมีความสามารถในการสอนงาน (Coaching) โดยสวมบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) ให้กับ
ทีมงานย่อมเป็นปัจจัยที่สาคัญที่องค์การควรผลักดันเป็นอย่างยิ่ง
 ผู้จัดการในฐานะโค้ชจะให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็นสาคัญ โดยทา
หน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนา
ตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทาให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
ราบรื่นเพราะทีมงานมีความเต็มใจที่จะพัฒนาด้วยตัวเอง มิได้มีใครมาบังคับโดยมีผู้จัดการในฐานะ
โค้ชคอยให้กาลังใจ, ชี้แนะ ส่งเสริม และช่วยเหลือตามสมควร
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จุดประสงค์ของหลักสูตร


เพื่อทาให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการได้พัฒนาภาวะผู้นาภายในตัวเองด้วย Style ของตัวเอง



เพื่อทาให้ผู้จัดการในฐานะผู้นาใช้บทบาทการเป็นโค้ชในการพัฒนาทีมงาน เพื่อทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เปลี่ยนแปลงตัวเอง



เพื่อให้ได้เข้าใจกระบวนการ การสอนงาน (Coaching) และนาเทคนิคที่เหมาะสมกับตัวเองไป
ดาเนินการฝึกฝน

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
DAY 1 : การพัฒนาภาวะผู้นาในฐานะโค้ช
 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นาในตัวเอง
▪ สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นา
▪ ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นา
▪ เรียนรู้และเข้าใจจิตใต้สานึก
▪ หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นา
▪ เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
▪ Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 การประยุกต์ใช้ภาวะผู้นากับการทางาน
▪ การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นา 360 องศา
▪ การพัฒนาภาวะผู้นา 5 ระดับ
▪ การบริหารผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้นา
▪ การบริหารจัดการทีมงานในฐานะผู้นา
▪ Workshop : การกาหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
 ผู้นา...ในฐานะโค้ช
▪ สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช
▪ ผู้จัดการ V.S. โค้ชแตกต่างกันอย่างไร?
▪ ความหมายของการโค้ชงาน (Coaching)
▪ การสอนงานในบทบาทต่างๆ
▪ Workshop : สารวจแนวความคิดของผู้นา...ในฐานะโค้ช
 ทักษะที่สาคัญของโค้ช
▪ การใช้คาถามทรงพลัง (Powerful Question)
▪ การรับฟังเชิงรุก (Action Listening)
▪ เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
www.pa ko rnb log .com

www.en tra in in g .net

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 3 of 12

CPlus-CO-5709009_1-Leader as a Coach (2D)+
▪
▪

การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ (Communication & Connection)
การกาหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)

DAY 2 : การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี
 การเตรียมตัวเพื่อการเป็นโค้ช (Coach)
▪ สรุปแนวความคิดของคาว่า “โค้ช”
▪ หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช (Coach)
▪ คุณปฏิบัติอย่างไรเมื่อลูกน้องมีลักษณะดังนี้
▪ สิ่งที่โค้ชชี่อยากได้รับจากโค้ช
▪ กิจกรรม : การบอกเล่าประสบการณ์การโค้ชชิ่ง
 การพัฒนาทักษะการโค้ชชิ่งด้วยตัวเอง
▪ เทคนิคการฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์
▪ กิจกรรม : การรับฟังจับประเด็นผู้พูด
▪ การใช้คาตอบตามกระบวนการ (GROW Model)
▪ กิจกรรม : การใช้ชุดคาถามทรงพลัง
▪ การสร้างให้โค้ชชี่มีแนวความคิดของตัวเอง
 การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคสาหรับโค้ชของตัวเอง
▪ การโค้ชผ่านคาสาคัญ (Key words)
▪ การใช้รูปภาพ (Picture) ดาเนินการโค้ช
▪ การโค้ชผ่านเรื่องเล่า/หนังสือน่าสนใจ
▪ การโค้ชโดยใช้ประเด็นของโค้ชชี่
▪ Workshop : การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชชิ่ง
▪ กรณีศึกษา : ผู้นา...ในฐานะโค้ช
 แนวทางการพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี
▪ คุณสมบัติของโค้ช (Coach) มืออาชีพ
▪ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโค้ชงาน (Coaching)
▪ สิ่งที่ควรจะได้รับจากการโค้ชงาน (Coaching)
▪ สรุปแนวความคิดด้านการโค้ชงานของตัวเอง
 การบ้าน เพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
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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)
 อธิบายกระตุ้นให้คิดถามให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึกให้จับประเด็นสาคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
 ทาให้ผเู้ รียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

❖ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนาไปปฏิบัติ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน

❖ การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
 กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผเู้ รียนต้องเผชิญ หากมีการนาสิ่ง
ที่ได้ เรียนรู้ป ระยุกต์กับ กรณี ศึกษา ก็เสมื อนหนึ่ งให้ พิ สูจน์ ห ลักการและ
วิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทาให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้
ได้อย่างแม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่
คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลัง
การฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

❖

การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

 ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทาให้ผู้เรียนอยากนาสิ่ง
ที่รู้ไปใช้จริง
 การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัด ได้ที่ การบ้ านที่ผู้เรียนน าไป
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
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