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Effective Coaching : A Tool for

หลักการและเหตุผล
ในฐานะผูนําองคกร ผูบ ริหารหรือหัวหนางาน หนาที่สําคัญคือ การนําพาองคกรหรือ
หนวยงานไปสูเปาหมายที่ตั้งไว ใหทันการณกับการเปลีย
่ นแปลงอันรวดเร็วในโลกธุรกิจปจจุบัน โดย
อาศัยความรวมแรงรวมใจและความสามารถของพนักงานในองคกรนั้นๆ พนักงานหรือบุคลากรทั้งหมด
จึงจัดเปนทรัพยากรสําคัญในการขับเคลื่อนความสําเร็จขององคกร ผูนําองคกร ผูบริหารหรือหัวหนา
งานจึงมีอีกบทบาทหนึ่งที่สําคัญคือการเปนผูสอนงาน (Coach) ใหแกพนักงานในองคกร เพื่อ
เสริมสรางหลักประกันความสําเร็จและสรางโอกาสความกาวหนาขององคกรในอนาคต
การสอนงานและใชหลักจิตวิทยาในการสอนงาน
การเชื่อมสัมพันธภาพและสรางความ
ไววางใจ เพื่อสามารถสอนงานใหลูกนองเกิดการเรียนรูไ
 ดอยางงาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและชัดเจน
ตามวัตถุประสงคของการพัฒนา
ทั้งยังจะชวยพัฒนาตนเองใหเปนผูนําที่ดีมีความสามารถ สราง
ศรัทธา เปนที่พึ่งของลูกนองและเปนที่ตอ
 งการขององคกร
หลักสูตรนี้ออกแบบมาโดยใชเนื้อหาและรูปแบบการอบรมที่ทันยุค ประกอบกรณีศึกษาเชิง
ธุรกิจ เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับความรู ความเขาใจในกระบวนการสอนงาน และบทบาทของผูสอนงาน
โดยผสมผสานความรูทางวิชาการ เชนทักษะและเทคนิคการสอนงาน กระบวนการปฏิบัติ วิธีการให
คําปรึกษาแนะนําและการให Feedback ที่เหมาะสม และความรูเชิงจิตวิทยา เชนความเขาใจทางดาน
บุคลิกภาพ การสังเกตพฤติกรรม การสรางความไววางใจ การปรับพฤติกรรมใหเหมาะกับบุคลากรผู
ไดรับการสอนงาน เปนแนวทางที่ผูสอนงานสามารถนําไปประยุกตใชใหตรงตามสถานการณ ลักษณะ
บุคคล และลักษณะขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงคของการอบรม / ประโยชนที่จ ะไดรับ
• เสริมสรางความรู ความเขาใจความหมายของการสอนงาน และบทบาทของผูสอนงาน
ในการบริหารจัดการ
• ประเมิน Coaching style ของตนเองโดยใชแบบทดสอบ และทําความเขาใจขอดีและ
ขอจํากัดของแตละ Style
• เขาใจหลักการพื้นฐานของการสอนงาน และ Core Values ของผูสอนงาน
• เรียนรูทักษะที่จําเปนและเทคนิคในการสอนงาน รวมถึงการนําไปประยุกตใชโดยฝก
ปฏิบัติใน workshop
• ประเมินคุณลักษณะบุคคลโดยใชแบบทดสอบ (DISC Model) เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจทางดานบุคลิกภาพบุคคล นําไปสูการปรับรูปแบบการสอนงานและพฤติกรรมให
เหมาะกับบุคลากรผูไดรับการสอนงานนั้นๆ
• เรียนรูขั้นตอนของการ coach โดยใช GAPS ในการวางแผนการ coach และ
ตั้งเปาหมายการพัฒนา รวมกัน
• สามารถจัดทํา Action Plan ใหสอดคลองกับเปาหมายของบุคลากร (Employee
Performance Goal) และเปาหมายขององคกร (Organization Performance Goal)

หัวขอการสัมมนา
วันที่ 1
Module 1 : บทนํา
- ทําไมตอง coaching ?
Module II : รูปแบบของ coaching
Module III : หลักการพื้นฐานของ coaching
 คานิยมของ coach
 ขั้นตอนการ coaching
 มนุษยสัมพันธและการสรางความไววางใจ
Module IV : ทักษะและเทคนิคการ Coach
 การสังเกต (Observation)
 การฟง (Listening)
 การสนทนา (Dialogue)
 การอบรม (Educate)
วันที่ 2
Module IV : ทักษะและเทคนิคการ Coach (ตอ)
 การมอบหมายงาน (Delegate)
 การใหขอมูล ปอนกลับ (Feedback)
 การรับมือกับความขัดแยง (Conflicts handling)
 การอานคน (Reading people)
Module V : กระบวนการ coaching
 วิเคราะห วินิจฉัย
: GAPS / เตรียมการ
 ดําเนินการ : กําหนดเปาหมาย ปฏิบัติ ติดตามผล
 ฝกปฏิบัติ coaching workshop
Module VI : การจัดทําแผนเพื่อความตอเนื่อง (Action plan)

วิทยากร

อาจารยทัศน จารุศักดิ์ศรี

ผูเขาสัมมนา
ผูนําองคกร ผูบริหาร ผูจัดการ หรือหัวหนางาน ที่ตองการพัฒนาประสิทธิภาพของ
บุคลากรผานกระบวนการสอนงาน ใหคําแนะนําปรึกษาและสรางพื้นฐานของการเรียนรูรวมกัน
จํานวนผูเขาอบรม/ขนาดกลุม

25

คน/กลุม

วิธีการสัมมนา บรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา และ coaching workshop
ระยะเวลา

2

วัน

คาบริการจัดสัมมนา

70,000.00 บาท / รุน

ราคาดังกลาวประกอบดวย
 วิทยากรผูเชี่ยวชาญ 1 ทาน
 เอกสารประกอบการบรรยายอยางดีสําหรับคนเขาเรียน 30 ชุด
 สรุปประเมินผลการฝกอบรม
 ฟรีแบบประเมินคุณลักษณะบุคคลโดยใชแบบทดสอบ (DISC Model) รายบุคคล พรอม Report

ราคาขางตนไมรวม
คาสัมมนา ไมรวม คาสถานที่ คา LCD คาอาหารและเครื่องดื่มระหวางพักสําหรับวิทยากรและเจาหนาทีฯ่
ในกรณี ตางจังหวัด ขอใหบริษัทผูวาจางรับผิดชอบเกีย่ วกับคาที่พกั คาเดินทางของวิทยากร และเจาหนาที่
ของบริษัทฯ ตลอดการสัมมนาทั้งโปรแกรม

การชําระเงินในนาม
หจก. โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
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เลขประจําตัวผูเ สียภาษี 3033145182
การโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลลบางกะป
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