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Course outline หลักสูตร Life & Performance Coaching (+)
(หลักสูตร 2 วัน)
โดย นาย ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการและแนวความคิด
 การโค้ชชิ่ง (Coaching) คือ การที่โค้ชช่วยพาผู้อื่นออกจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของ

โค้ชชี่ โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่แล้วของโค้ชชี่ออกมาด้วยการที่ทาให้โค้ชชี่ค้นพบวิธีการด้วยตัวของ
เขาเอง ทาให้การลงมือนาไปสู่เป้าหมายนี้เกิดความเต็มใจในการปฏิบัติ โดยไม่ต้องบังคับแต่อย่างไร
 ผู้จัดการ/หัวหน้างานที่ให้ความสาคัญกับพัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางการโค้ชชิ่ง จะมุ่งเน้นเรื่องสาคัญ
ที่เป็นทักษะที่ต้องพัฒนา คือ...
▪ การใช้คาถาม (Questioning Skill)
▪ การรับฟัง (Listening Skill)
▪ การสื่อสารที่ดี (Communication Skill)
▪ การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Skill)
 การโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลต้องให้ความสาคัญทั้ง 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ...
▪ ความคิด ความรู้สึก (Life)
▪ ผลการปฏิบัติงาน (Performance)
ดังนั้น Life & Performance Coaching จึงมุ่งเน้นที่จะทาให้โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมแล้ว
นาไปสู่ผลการปฏิบัติงานของตัวเองตามเป้าหมายที่กาหนด เพราะแรงผลักดันเกิดจากความคิด
ความรู้สึกภายใน เพื่อสร้างการกระทาแล้วเกิดเป็นผลงานภายนอก
 การโค้ชชิ่ง (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ชใช้เพื่อช่วยให้โค้ชชีมีแนวทางของตัวเองด้วยนั้น การ
สร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเองในแต่ละกระบวนการ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่โค้ชต้องกาหนดขึ้น เพื่อ
ใช้เป็นหลักการและแนวทางของตัวเองในการดาเนินการโค้ชชิ่งในแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร








เพื่อทาให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและแนวทางของการโค้ชชิ่งอย่างง่ายๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
การทางานของตัวเองได้ทันที
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีแนวทางในการฝึกฝนทักษะที่สาคัญของโค้ชด้านต่างๆ และสามารถนากลับไป
ฝึกฝนได้ด้วยตัวเองหลังการฝึกอบรม
เพื่อทาให้ผู้เรียนสามารถสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเองได้พอเป็นแนวทางในการนาไปปฏิบัติ
ให้เกิดความชานาญต่อไป
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการโค้ชชิ่งด้วยตัวเองผ่านกิจกรรมและ Role Playing ต่างๆ ตลอดการฝึกอบรม
เกิดเป็นความเข้าใจด้วยตัวเองตาม Style ตัวเองอย่างแท้จริง

สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เข้าฝึกอบรม







การเข้าใจความหมายของการโค้ชชิ่ง (Coaching) อย่างแท้จริง
ทักษะต่างๆ ที่สาคัญสาหรับการนาไปฝึกฝนต่อไป
กระบวนการการโค้ชชิ่งที่เป็นสากลอย่างแท้จริง
ความรู้สึกของการเป็นโค้ชตาม Style ตัวเอง
แนวทางการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเอง
สนุกและอยากพัฒนาการเป็นโค้ชเพิ่มขึ้นทันที
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รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
DAY I : การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
 เรียนรู้ความชัดเจนในโลกของการโค้ชชิ่ง (Coaching)
▪ สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช (What is Coaching)
▪ ความหมายที่แท้จริงของบทบาทโค้ชงาน
▪ หลักการและแนวความคิดของโค้ช
▪ โค้ชคือใคร?...ใครคือโค้ชกันบ้าง?
▪ Workshop: สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับโค้ช
 ทักษะที่สาคัญเกี่ยวกับการเป็นโค้ชมืออาชีพ
▪ การใช้คาถามทรงพลัง (Powerful Questions)
▪ การรับฟังเชิงรุกเข้าใจโค้ชชี่ (Active Listening)
▪ การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์เชิงลึก (Rapport)
▪ การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
▪ กิจกรรมย่อย : ฝึกฝนการใช้ทักษะประเภทต่างๆ
▪ Role Playing : การฝึกโค้ชชิ่งตามแนวทางเบื้องต้น
 การสร้างกระบวนการโค้ชตาม GROW Model
▪ กระบวนการโค้ชตามมาตรฐานการโค้ชทั่วไป
▪ การโค้ชตาม GROW Model
▪ กิจกรรม : การสร้างกระบวนการโค้ชด้วยตัวเอง
▪ Role Playing : การโค้ชตาม GROW Model ซึ่งกันและกัน
▪ กรณีศึกษา : การใช้กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
 หลักพื้นฐานของ Life & Performance Coaching
▪ แนวความคิดเกี่ยวกับ Life Coaching
▪ ประเด็นสาคัญของ Life Coaching
▪ แนวความคิดเกี่ยวกับ Performance Coaching
▪ ประเด็นสาคัญของ Performance Coaching
▪ ความเหมือนและความต่างของ Life & Performance
▪ Workshop: สรุปประเด็นที่สาคัญของตัวเอง
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DAY II : การประยุกต์และฝึกปฏิบัติกระบวนการโค้ช (Coaching Process)
 เทคนิคสาคัญของ Life & Performance Coaching
▪ หัวใจสาคัญของ Life Coaching
▪ Role Playing : การโค้ชสร้างสมดุลความรู้สึก (Life Coaching)
▪ หัวใจสาคัญของ Performance Coaching
▪ Role Playing : การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
 การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools) ของตัวเอง
▪ เครื่องมือการใช้คาถามตามคาสาคัญ (Key word Questioning)
▪ เครื่องมือการใช้คาถามตามโมเดล (Model Questioning)
▪ เครื่องมือการใช้คาถามตามหลักการ (Principle Questioning)
▪ เครื่องมือการฟังตามหลักการ (Principle Listening)
▪ Workshop : สร้างเครื่องมือที่เหมาะสมของตัวเอง
▪ Role Playing : การโค้ชโดยใช้เครื่องมือของตัวเอง
 เจาะลึกองค์ประกอบที่สาคัญของการโค้ช
▪ การเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือประเมินโค้ชชี่ (Assessment)
▪ การใช้คาถามเพื่อกาหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
▪ จุดประสงค์ของการใช้คาถามประเภทต่างๆ (Questioning)
▪ เทคนิคการฟังอย่างมีรูปแบบ (Listening)
▪ Workshop : กาหนดแนวทางการโค้ชของตัวเอง
 Workshop : เทคนิคการสร้างแนวทางการโค้ชด้วยตัวเอง
▪ การประเมินโค้ชชี่ด้วยเทคนิค (Assessment)
▪ การกาหนดเป้าหมายของโค้ชชี่ (Goal Setting)
▪ การสร้างกระบวนการโค้ช (Coaching Process)
▪ เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
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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
www.pa ko rnb log .com
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ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
o ผู้บริหารที่สนใจการเป็นโค้ช
o ผูจ้ ัดการที่ต้องการพัฒนาทีมงาน
o หัวหน้างานที่มีหน้าที่สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

สิ่งที่สถาบันอานวยความสะดวกหลังการฝึกอบรม


เว็บไซต์เรียนรู้
www.entraining.net

www.pakornblog.com

www.coachatwork.in.th

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



เครื่องมือต่างๆ
Coaching card
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เครื่องมือการโค้ชต่างๆ



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
www.pa ko rnb log .com
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 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
0-2732-2345 , 0-2374-8638
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• 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

- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารทีเ่ ป็นประโยชน์กบั การพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
• สรุปภาพรวมและคาแนะนาของวิทยากร ในรายงาน
• ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นาไป
ดาเนินการต่อไปได้

การติดตามผลลัพธ์จากการฝึกอบรมเพื่อให้ในการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรตามแผน ของ HRD ที่จะ
นาเสนอให้ผู้บริหารสามารถนาไปกาหนดเป็นนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่เป็น Talent ได้ต่อไปใน
อนาคต


จุดเด่นสถาบัน
มีหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
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บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้วยกระบวนการ
Training & Group Coaching หลากหลายหมวดให้เลือกได้ตามความสนใจ

เครื่องมือพัฒนาตนเอง สามารถใช้เป็นคู่มือการฝึกฝนในด้านต่างๆ ได้อย่างง่าย (คู่มือจิ๋ว)
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หลักสูตรออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่อย่างง่ายๆ แค่คลิ๊กมาที่เรา www.learningonline.in.th
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