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Course outline หลักสูตรครบเครื่องเรื่องการพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพ (+)
( หลักสูตร 2 วัน )
โดย นาย ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการและแนวความคิดของหลักสูตร
 ปัจจุบัน “การพัฒนาตัวเอง (Develop Yourself)” เป็นเรื่องที่สาคัญเพราะทุกคนมีศักยภาพ (Potential) ที่ยัง

ไม่ถูกนามาใช้อีกเป็นจานวนมาก โดยทั่วไปแล้ว เราใช้ไปเพียง 10% เท่านั้น การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิค
การพัฒนาตัวเอง ย่อมมีประโยชน์มากกว่าการรอให้ผู้อื่นมาพัฒนา
 การเรียนรู้และเข้าใจการทางานของสมอง (Brian) ที่มีความเกี่ยวข้องกับจิตสานึก (Conscious) และจิตใต้

สานึก (Sub-Conscious) จะทาให้สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งโค้ชก็ให้
ความสาคัญที่จุดนี้ การที่พนักงานปฏิบัติการเห็นศักยภาพของตัวเอง และหัวหน้างานใช้ทักษะการโค้ช ย่อม
ทาให้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มใจด้วยตัวพนักงานเอง
 การทางานของสมองจะมีส่วนที่เป็นการคิด (Thinking) และอารมณ์ (Emotion) ดังนั้นการพัฒนาทั้ง 2 ด้าน

ย่อมทาให้เกิดความสมดุล ทาให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นเทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (Neuro-Linguistic Programming : NLP) จะทาให้การพัฒนา
ทักษะการคิดด้านต่างๆ และพัฒนาอารมณ์เชิงบวก (EQ) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทางานเป็นทีม ย่อมทาให้บรรลุความสาเร็จในการทางานตามเป้าหมาย

ที่กาหนดไว้ และได้ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ดังนั้น เทคนิคที่สาคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ควร
ได้รับการพัฒนา เช่น...
o การนาเสนอให้โดนใจ (Presentation Skill)
o การรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
o การใช้คาถามเปิดเชิงบวก (Powerful Question)
o การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
 การทางานเชิงรุกอย่างมั่นใจ (Proactive Working) เป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะทาให้งานมีคุณภาพ เพราะสาเร็จ
ตามเป้าหมาย โดยการใช้เป็นเทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM) เชิงสร้างสรรค์ พร้อมกับการ
คิดอย่างเป็นระบบ (systematic Thinking) กับการทางานที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง
 การพัฒนาตัวเองให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ต้องมีความเชื่อว่า...
“คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด (You are Better!)”
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เพราะศักยภาพที่ซ่อนอยู่สามารถดึงออกมาใช้ได้โดยผ่านกระบวนการโค้ช (Coaching Process) ได้ด้วย
ตัวเองจากบทบาทของโค้ชภายใน (Inner Coach) ที่คอยกระตุ้นให้เรากาจัดเรื่องเล็กๆ (Little Voice) ที่ไม่
เป็นประโยชน์ออกจากสมองและจิตใจของเรา ทาให้เราประสบความสาเร็จได้มากขึ้น
หมายเหตุ : หากสามารถดาเนินการโค้ชตัวเอง (Coaching by Yourself) ได้แล้วก็จะทาให้เข้าใจการโค้ชของ
ผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้างานที่คอยใช้ทักษะการโค้ช (Coaching) กับตัวเราได้อย่างชัดเจน
มากขึ้น

วัตถุประสงค์ของเนื้อหาตามหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของตัวเองโดยผ่านการทางานของสมอง แล้วดึงออกมาใช้ได้ด้วย
ตัวเองกับเทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (NLP) ได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองทั้งด้านที่เป็นการคิด (Thinking) และอารมณ์ (Emotion)
ให้เกิดสมดุลในการปฏิบัติงาน
 เพื่อทาให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการพัฒนาตัวเองในการทางานด้านต่างๆ ให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่ต้องการ
 เพื่อทาให้เกิดการทางานเป็นทีมเวิร์คภายในทีมและองค์กรด้วยการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดาเนินการโค้ชตัวเองได้ด้วยกระบวนการโค้ช ทาให้เข้าใจการโค้ชของหัวหน้างาน
ได้มากขึ้น


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร (Course Outline)
Day I: การเรียนหลักการพัฒนาตัวเอง
 การพัฒนาตัวเอง...หัวใจสาคัญการประสบความสาเร็จ
▪ สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง
▪ การเรียนรู้และเข้าใจการทางานของสมอง
▪ พลังของจิตสานึก & จิตใต้สานึก
▪ การโปรแกรมภาษสื่อสมอง (NLP)
▪ Workshop: การโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (NLP) ด้วยตัวเอง
 หลักสาคัญของการคิด (Thinking) ประเภทต่างๆ
▪ การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
▪ การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
▪ การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
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▪ การคิดบูรณาการ (Integrative Thinking)
▪ กิจกรรมย่อย: การพัฒนาทักษะการคิดด้วยตัวเอง

 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สู่ความสาเร็จ
▪ สารวจแนวความคิดการจัดการอารมณ์ของตัวเอง
▪ คุณมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ) มากแค่ไหน?
▪ การสร้างนิสัยแบบใหม่ทางอารมณ์
▪ ทักษะสาคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
▪ Workshop: สารวจอารมณ์เชิงลบของคุณ
 การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิค NLP
▪ NLP Model of Communication
▪ การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ (สนุกๆ)
▪ เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (NLP Technique)
▪ กิจกรรม: การใช้เทคนิค NLP กับสถานการณ์ต่างๆ

Day II: การประยุกต์การพัฒนาตัวเองกับการทางาน
 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์กับการทางานเป็นทีม
▪ ความหมายของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
▪ อุปสรรคของการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
▪ หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
▪ เทคนิควิธีการสื่อสารให้เข้าใจบรรลุเป้าหมาย
▪ Workshop: เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการทางานเป็นทีม
▪ การนาเสนอให้โดนใจ (Presentation Skill)
▪ การรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
▪ การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
▪ การใช้คาถามเปิดเชิงบวก (Powerful Question)
▪ กิจกรรมย่อย: การประยุกต์ใช้การสื่อสารด้านต่างๆ
 เทคนิคการทางานเชิงรุกอย่างมั่นใจ (Proactive Working)
▪ คุณสมบัติของคนทางานเชิงรุก (Proactive Person)
▪ เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
▪ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Decision Marking)
▪ การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
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▪ กรณีศึกษา: การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (PSDM)

 คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด (You are Better!)
▪ หลักสาคัญของการโค้ชตัวเอง (Coaching by Yourself)
▪ สร้างโค้ชภายใน (Inner Coach) ที่เข้มแข็ง
▪ กาจัดเสียงเล็กๆ เชิงลบของตัวเอง (Little Voice)
▪ สร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน (Sustainable Change)
Workshop: ออกแบบโปรแกรมการโค้ชตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
▪
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กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)
(Thinking)

(Brain)

(EQ)

(NLP)

(Presentation)

&

(Active Listening)
(Positive Feedback)
(Powerful Question)
Proactive Working
Problem Solving
&
Decision Making
(PSDM)
System Thinking
Coaching Process

(Coaching by Yourself)

Inner Coach

Change Yourself

www.pa ko rnb log .com

www.en tra in in g .net

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 6 of 14

CPlus-LE-5801021-ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพ (2D)+

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 แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
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)
 อธิบายกระตุ้นให้คิดถามให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึกให้จับประเด็นสาคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
 ทาให้ผเู้ รียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

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

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน

www.pa ko rnb log .com

 ผู้จัดการ
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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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