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Course outline หลักสู ตร การโค้ ชสร้ าง OKRs และติดตามด้ วย CFR (+)

(หลักสู ตร 1 วัน)

โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการและแนวความคิด


การตั้งเป้ าหมายแบบ OKRs (Objective & Key Result) เป็ นแนวทางการตั้งเป้ าหมายรู ปแบบใหม่ที่เกิด
ประสิ ทธิ ผลสู ง เพราะสามารถติดตามผลลัพธ์ในระยะเวลาสั้นๆ มุ่งเน้นเรื่ องที่สาํ คัญจริ งๆ ในแต่ละ
ช่วงเวลาหนึ่งๆ ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้ าหมายสําคัญได้ง่ายขึ้นและชัดเจนแม่นยําขึ้น

“การกําหนด OKRs คือ การมุ่งเน้ นการทําเหตุทถี่ ูกต้ องเพือ่ สร้ างผลลัพธ์ ทตี่ ้ องการ”





การบริ หาร OKRs ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพผล โดยการให้ความสําคัญกับกระบวนการติดตามผลลัพธ์อย่าง
มีรูปแบบด้วย Conversation Feedback and Recognition (CFR) เพื่อสร้างการทํางานร่ วมกันเชิง
สร้างสรรค์ เปรี ยบเสมือนการพูดคุยและช่วยเหลือให้เกิดผลลัพธ์มากกว่าการติดตามเพื่อการจับผิดและ
ถูกลงโทษ
การโค้ชสร้าง OKRs และกระบวนโค้ชเพื่อติดตามผลลัพธ์ (CFR) เป็ นเทคนิคที่สอดคล้องเหมาะสมมาก
เพราะ
o การโค้ชมุ่งเน้นการตั้งเป้ าหมายที่ทา้ ทายและเป็ นไปได้เหมือน OKRs
o กุญแจแห่งความสําเร็ จ คือ การดึงศักยภาพและคุณค่า เหมือนกันโค้ช
o หัวหน้าต้องพูด 10% ฟัง 90% ซึ่ งเป็ นทักษะของโค้ช
o โค้ชสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้านจิตใจเป็ นหัวใจสําคัญของ CFR เช่นเดียวกับ
o ผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นเจ้าของ OKRs ที่ต้ งั เอง เหมือนโค้ชชี่ต้ งั เป้ าหมายเอง
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ทักษะต่างๆ ของการโค้ช สามารถประยุกต์ใช้กบั กระบวนการ CFR ได้อย่างลงตัวและเหมาะสม ทําให้
การโค้ชถูกนํามาใช้ในกระบวนการ CFR อยูต่ ลอดเวลา ทําให้หวั หน้างานควรมีทกั ษะการโค้ชที่ดี จะได้
สามารถดําเนินการ CFR ได้อย่างมีประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร

 เพื่ อทําให้ผูเ้ รี ย นมี แนวทางในการกํา หนด OKRs ได้อ ย่า งสอดคล้อ งกับ ลัก ษณะงานของตัว เองและ





ประยุกต์ใช้กบั การทํางานจริ งได้ทนั ที
เพื่อทําให้ผูเ้ รี ยนมีความสําคัญของกระบวนการ CFR โดยการใช้ทกั ษะการโค้ชในการดําเนิ นการให้
เกิดผลลัพธ์ตาม OKRs
เพื่อทําให้ผูเ้ รี ยนมีแล้วทางปฏิบตั ิในการติดตามผลลัพธ์ดว้ ย CFR ได้ดว้ ยตัวเองใน Style ที่เหมาะสมของ
ตัวเอง
เพื่อทําให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนทักษะการฟั ง การใช้คาํ ถาม การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับที่ดี ในการใช้ดาํ เนิ นการ
ช่วง CFR อย่างแม่นยํา
เพื่อทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้การโค้ชในการทํางานและบรรลุความสําเร็ จของการตั้งเป้ าหมาย
แบบ OKRs ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสู ตร






การโค้ชสร้าง OKRs ด้วยตัวเอง
• สนุกกับความสําคัญ (Keywords)
• ความหมายของ OKRs
• หลักการสําคัญของการกําหนด OKRs ด้วยกันโค้ช
• หลักการสําคัญของกระบวนการโค้ช OKRs
• Workshop : กําหนดแนวทางการโค้ชสร้าง OKRs ของตัวเอง
หลักการบริ หารโครงการ OKRs ให้เกิดประสิ ทธิผล
• การบริ หาร OKRs ให้เกิดประสิ ทธิ ผล
• หัวใจสําคัญของ CFR ให้ OKRs สําเร็ จ
• การสร้างวัฒนธรรมการทํางานสําหรับ OKRs
• กระบวนการโค้ชและการติดตาม (CFR)
• Role Playing : ดําเนิ นการติดตามผลลัพธ์ดว้ ยการโค้ช
การพัฒนาทักษะที่สาํ คัญของการติดตาม (CFR)
• เทคนิคการพูดคุยเชิ งบวก (Proactive Conversation)
• ทักษะการฟั งเชิ งรุ ก (Active Listening)
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•
•
•
•
•




ทักษะการใช้คาํ ถามทรงพลัง (Powerful Questions)
การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้านคุณค่า (Value Recognition)
กิจกรรม : การพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
Role Playing : การติดตามผลลัพธ์ (CFR) ด้วยการโค้ช

การประยุกต์ใช้กระบวนการโค้ชในการติดตามผลลัพธ์ (CFR)
• กระบวนการโค้ชด้วยโมเดล E + R = O
• กระบวนการโค้ชด้วยโมเดล Strategic Focus
• การโค้ชมีความสําคัญและเหมาะสมกับ OKRs อย่างมาก
• บทสรุ ปแก่นของ OKRs ที่สาํ คัญ
• Role Playing : การประยุกต์การโค้ชใน Style ตัวเอง
การบ้ าน : เพื่อการนําไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง

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

พฤติกรรม

การกระทํา

จิตใต้สํานึก

•
•
•
•

ความคิด

ความรู้สึก

ความเชื�อ
ความเคยชิน
ค่านิยม
อุปนิสัย

หมายเหตุ: ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์ ในอดี ตของตัวเอง ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สํานึ ก ผ่านการ
แสดงด้วยวงจรพฤติ กรรม หากต้องการให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทําให้ผูเ้ รี ยนยินดี ที่จะปรับเปลี่ ยน
ความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู ้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทําแบบใหม่)


การใช้ กระบวนการโค้ ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึ กอบรม

หมายเหตุ: การทําให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาํ ถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้ างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลื อกทําสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
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แก่นสํ าคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

โคชใหหลักการ

ผู้เรียนพิสูจน์ด้วยตัวเอง
• ผานการแลกเปลี่ยน
• Workshop
• Role Playing
• กรณีศึกษา

สรางแนวทางและวิธีการ
ของตัวเอง สามารถ
ประยุกตใชไดทันที

หมายเหตุ: การทําให้ผูเ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาํ ถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทําสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจําได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)

 อธิบายกระตุน้ ให้คิดถามให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสําคัญ
 เปิ ดโอกาสให้สาํ รวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึ กให้จบั ประเด็นสําคัญที่อยูใ่ นสไลด์ (Slide) ได้ดว้ ยตัวเอง
 ทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู ้ ไม่ได้บงั คับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop)

 สร้ าง

Commitment

ในสิ่ งที่จะนําไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทนั ที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
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 การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่ านกรณีศึกษา

 กรณี ศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริ งที่ผูเ้ รี ยนต้องเผชิ ญ หากมีการนําสิ่ งที่

ได้เรี ยนรู ้ประยุกต์กบั กรณี ศึกษา ก็เสมือนหนึ่ งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการ
ใหม่ๆ ที่ได้เรี ยนรู ้กบั กรณี ศึกษา จะทําให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่าง
แม่นยํา
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุ กสนานได้แง่คิด
ผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริ ง ทําให้เมื่อเจอสถานการณ์จริ งหลังการ
ฝึ กอบรมแล้ว ผูเ้ รี ยนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทนั ที



การบ้ านเพื่อการนําไปฝึ กฝนและปฏิบัตจิ ริง

 ผูเ้ รี ยนควรมีความตั้งใจในการนําสิ่งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลายเป็ นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรี ยนรู ้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทําให้ผเู ้ รี ยนอยากนําสิ่ ง

ที่รู้ไปใช้จริ ง
 การบ้านเป็ นสิ่งที่ผเู้ รี ยนยินดีที่จะกําหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ ผูเ้ รี ยนนําไป
ปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
พนักงานปฏิบตั ิการ

www.pa ko rnb log.com

 หัวหน้างาน
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สิ่ งที่สถาบันอํานวยความสะดวกหลังการฝึ กอบรม


เว็บไซต์ เรียนรู้

www.entraining.net

www.pakornblog.com

www.coachatwork.in.th

www.peakpotential.in.th

www.learning-online.in.th

www.pa ko rnb log.com
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ทีมวิทยากรและโค้ ชสถาบันให้ คาํ ปรึกษา
ทีมวิทยากร & โค้ชที่ดาํ เนินการสอน ยินดีให้คาํ ปรึ กษา, ตอบคําถาม, โค้ชเพิม่ เติมทางโทรศัพท์
เพื่อให้ขอ้ สงสัยที่เกิดขึ้นได้รับการอธิ บายจนสมบูรณ์
บทความ, เครื่ องมือต่างๆ ของวิทยากร & โค้ชแต่ละท่านที่เปิ ดให้ใช้ทบทวนและพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่ อง สามารถที่จะขอคําปรึ กษาจากวิทยากร & โค้ชที่เป็ นเจ้าของบทความและเครื่ องมือ
เหล่านั้นตลอด



เครื่ องมือต่ างๆ
Coaching card

เครื่ องมือการโค้ชต่างๆ

www.pa ko rnb log.com

www.e n tra in in g.net
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การติดตามผล

 Package
•
•
•
•
•

# 1 : อัตราค่าบริ การ

ฟรี

ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็ นผูด้ าํ เนินการ
En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
กําหนอกรอบในการสรุ ปผลลัพธ์ร่วมกัน
การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนําไปฝึ กฝนเป็ นหลัก

 Package

# 2 : อัตราค่าบริ การ 8,000 บาท / ครั้ง

( จํานวนไม่เกิน 20 คน )

• การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนําไปฝึ กฝนเป็ นหลัก
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสําหรับการพัฒนาตัวเอง
• สรุ ปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับจากผูเ้ ข้าฝึ กอบรม

 Package

# 3 : อัตราค่าบริ การ 15,000 บาท / ครั้ง

( จํานวนไม่เกิน 20 คน )

• การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนําไปฝึ กฝนเป็ นหลัก
• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึ กอบรม
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิม่ เติมสําหรับการพัฒนาตัวเอง
• พูด-คุยในเรื่ องที่รับปากใน Class ว่าจะนําไปพัฒนาตัวเอง
• จัดทํารายงานสรุ ปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และ
หลังการอบรม

 Package

# 4 : อัตราค่าบริ การ 20,000 บาท/ครั้ง

( จํานวนไม่เกิน 20 คน )

• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึ กอบรม
• ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
• การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึ้นใน Class ประกอบกับ
การบ้านที่จะนําไปฝึ กฝน
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงและนําไปใช้
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสําหรับการพัฒนาตัวเอง
• จัดทํารายงานสรุ ปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลัง
การอบรม
• จัดส่งสิ่ งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุ ปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารที่เป็ นประโยชน์กบั การพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
• สรุ ปภาพรวมและคําแนะนําของวิทยากร ในรายงาน
• ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นําไป
ดําเนินการต่อไปได้

การติดตามผลลัพธ์จากการฝึ กอบรมเพื่อให้ในการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรตามแผน ของ HRD ที่จะ
นําเสนอให้ผบู ้ ริ หารสามารถนําไปกําหนดเป็ นนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่เป็ น Talent ได้ต่อไปใน
อนาคต
www.pa ko rnb log.com

www.e n tra in in g.net
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จุดเด่ นสถาบัน
มีหลักสู ตรมากกว่า 200 หลักสู ตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง จากทีมวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญการฝึ กอบรมด้วยกระบวนการ
Training & Group Coaching หลากหลายหมวดให้เลือกได้ตามความสนใจ

www.pa ko rnb log.com
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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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