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we make it SIMPLE, you make it WORK.
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DEVELOPMENT
COACH 

หลักสูตร Coaching ขั้นสูงสําหรับผูบริหาร ที่เนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอเปาหมายโดยตรงของลูกทีม 
โดยการสงเสริมพฤติกรรมที่ตองการ รวมถึงขจัดอุปสรรคที่อาจทําใหพฤติกรรมของลูกทีมไมเปนไปอยางที่คาดหวัง เพื่อให 
ทีมงานสรางผลงานไดตามเปาหมาย 

เนื้อหา
การอบรม

ผูเขาอบรม
จะสามารถ

ระยะเวลา
อบรม

หลักสูตรนี้
เหมาะสําหรับ

HIGH PERFORMANCE COACHING
Optimize Your Team Potential

• การกําหนดแนวทางเพื่อสรางผลงานใหบรรลุเปาหมาย

  เรียนรูการนํากระบวนการโคช มาใชในการสงเสริมผลงานที่ดีของทีมงาน เริ่มตั้งแตการตั้งเปาหมายที่มี 

  ความสําคัญตอลูกทีม การกําหนดพฤติกรรมที่จําเปนของทีมงาน กระบวนการในการโคชอยางเปนขั้นตอน 

  พรอมทั้งการติดตามผล ที่จะตองมีการกระตุน และขจัดอุปสรรคที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมของทีมงาน 

  เพื่อทําใหทีมงานมีการกระทําที่เหมาะสมอยางตอเนื่องจนบรรลุเปาหมาย

• การสรางความสมดุลระหวางความตองการของทีมงานกับเปาหมายในการทํางาน

  การใชหลกัการโคช เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของทมีงาน โดยการสรางความสมดลุของความตองการ 

  ของทีมงานกับเปาหมายในการทํางาน

การอบรมเปนเวิรคช็อปในลักษณะ Group Coaching ที่ผูเขาอบรมจะไดทํากิจกรรม ไดตั้งเปาหมาย 
กําหนดพฤติกรรมสําคัญใหกับทีม และไดฝกฝนในการเปน coach ที่มุงเนนในเรื่องของผลงาน 
โดยนําเปาหมายในการทํางานจริงมาเปนกรณีศึกษาในการเรียน รวมถึงการนําความรูไปปฏิบัติจริง 
ผานกระบวนการติดตามผลของหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ

• สรางผลงานใหบรรลุเปาหมาย ผานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทีมงาน
• สรางเปาหมายรวมกันกับทีม และสามารถ Coach ลูกทีม ไดอยางเปนระบบ 
• มีหลักการติดตามผลในการโคช และสามารถกระตุน สงเสริมทีมงานอยางตอเนื่อง
• สรางทีมที่เต็มไปดวยความรูสึกมีสวนรวม ปฎิบัติงานอยางทุมเท 
• สรางความไววางใจใหกับลูกทีม เพิ่มประสิทธิผลในการทํางานรวมกัน

• ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนางานทุกระดับ ที่ตองการบริหารลูกทีมใหบรรลุเปาหมาย
• ผูที่ผานการอบรมหลักสูตร Leader as COACH!

รูปแบบ
การอบรม

2.5 วัน  (workshop 2 วัน และ กิจกรรมติดตามผล 0.5 วัน)
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S E L F
DEVELOPMENT
COACH! FOR GOAL
Make Your Work & Life Successful

หลักสูตรที่เปนหัวใจในการพัฒนาบุคลากร เปนหลักสูตรพื้นฐานที่จําเปนสําหรับพนักงานทุกระดับ โดยมุงเนนที่การสราง 
“ทัศนคติเชิงบวก” ของพนักงานที่มีตอเปาหมายในการทํางานเมื่อตองอยูภายใตสภาพแวดลอมที่หลากหลาย

ผูเขาอบรม
จะสามารถ

ระยะเวลา
อบรม

หลักสูตรนี้
เหมาะสําหรับ

เนื้อหา
หลักสูตร

• การเขาใจตนเอง
เรียนรูเพื่อใหเกิดการมองตัวเอง การใชชีวิตของตนเอง เปาหมายในชีวิต ทัศนคติในการทํางานและ
พฤติกรรมของตนเองวานําไปสูความสําเร็จในการทํางานหรือไม? อยางไร?

• กําหนดเปาหมายในชีวิต
การเรียนรูการกําหนดเปาหมายในชีวิตทั้งในดานการทํางานและการใชชีวิต เพื่อสรางความสมดุล

• การสรางแรงจูงใจใหตนเอง
เรียนรูหลักการสรางแรงจูงใจของตนเอง เมื่อตองเผชิญกับอุปสรรคหรือปญหาในการทํางาน

• การสรางบรรยากาศเชิงบวกในการทํางาน
เรียนรูการสรางความสัมพันธที่ดีในการทํางาน รวมถึงการสื่อสารระหวางบุคคล เพื่อใหเกิดบรรยากาศ
การทํางานเปนทีม

การอบรมเปนลักษณะเวิรคชอปที่เปดโอกาสใหผูเขาอบรมไดพิจารณาชีวิตของตนเอง 
เกิดแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทําเพื่อนําไปสูความสําเร็จนั้น

• ตั้งเปาหมายของตนเองเพื่อความชัดเจนในการทํางานมากขึ้น
• มีทัศนคติเชิงบวกตองานและเพื่อนรวมงาน
• มีความกระตือรือรนในการทํางาน และมีใจรักในงานที่ทํา
• เปนผูริเริ่มในการสรางบรรยากาศที่ดีภายในองคกร

บุคลากรทุกระดับในองคกร ที่ตองการสรางเปาหมายชีวิตที่ชัดเจน และรวมสรางบรรยากาศการทํางาน
เชิงบวก

รูปแบบ
การอบรม

1 วัน

Coach! For Goal 
Development Model

Goal

Performance
Plus

Self
Awareness

Self
Evaluation

Attitude
Change

Behavior
Change
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WIN ANY CHANGE

• เขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทํางาน

• สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเอง เพื่อใหเขากับการเปลี่ยนแปลงได

• เปนผูเริ่มตนเปลี่ยนแปลง (Leading Change) และลดการตอตาน หรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลง

ผูเขาอบรม
จะสามารถ

ระยะเวลา
อบรม

หลักสูตรนี้
เหมาะสําหรับ

บุคลากรทุกระดับในองคกร ที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล หรือ 

ระดับองคกร 

1 วัน 

Get Along With Your New Challenges

หลักสูตรนี้แตกตางจาก Change Management โดยทั่วไป เนื่องจากเปนหลักสูตรที่ใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนมุมมอง
และทัศนคติแกผูเขาอบรมในดานการเปลี่ยนแปลง โดยการสรางใหเกิดการเขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพรอมปรับ
เปลี่ยนตนเองใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เนื้อหา
หลักสูตร

• เขาใจและเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
เรียนรูเพื่อใหเกิดความตระหนักและเขาใจความสําคัญของการเปล่ียนแปลง

• หลักการบริหารตนเองเพื่ออยูกับการเปลี่ยนแปลง
เรียนรูหลักการในการบริหารตนเองและการนําหลักการบริหารตนเองมาใช เพื่อใหสามารถทํางาน
ภายใตการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ

• การรักษาประสิทธิภาพการทํางานภายใตการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
การเรียนรูและเขาใจตนเอง พรอมปรับเปลี่ยนตนเองจากภายในเพื่อใหสามารถผานสภาวการณ
เปลี่ยนแปลงนั้นไดอยางเต็มใจ

S E L F
DEVELOPMENT
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THE TEAM
Light Up Your Team Power 
หลกัสตูรสาํหรบัการพฒันาทมีงานทกุระดบัใหมคีวามเขาใจและเลง็เหน็ความสาํคญัของการทาํงานเปนทมี โดยการสรางรากฐาน 

จากทัศนคติสวนบุคคลที่มีตอคนในทีมและการทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิดเปนทีมที่มีพลังในการทํางาน

• เขาใจหลักการทํางานเปนทีม
  สรางความเขาใจถึงความสําคัญของการทํางานเปนทีม และสาเหตุที่เปนอุปสรรคในการทํางานเปนทีม  
  พรอมทั้งแนวทางแกไข
• การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเองใหเหมาะสมตอการทํางานเปนทีม
  การเขาใจความสําคัญของทัศนคติตนเองที่มีตอการทํางานเปนทีม ที่สงเสริมหรือเปนอุปสรรค  
  พรอมทั้งเริ่มตนพัฒนาทีมจากทัศนคติของตนเอง 
• การสรางทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานเปนทีมใหมีประสิทธิภาพ
  เรียนรูทักษะที่จําเปนตอการทํางานเปนทีม เชน การสื่อสาร การสรางความสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจ
  ซึ่งกันและกัน ที่สงเสริมการทํางานเปนทีม

• ตระหนักถึงความสําคัญของทัศนคติที่ดีของตนเองที่มีตอทีม เพื่อความสําเร็จในการทํางานของตนเอง

  และองคกร

• มคีวามเขาใจความแตกตาง ทีอ่าจสรางทศันคตทิีผ่ดิ และพรอมทีจ่ะชวยเหลอืทมีงานไดดวยความเตม็ใจ

• ควบคุมการแสดงออกของอารมณในทางลบที่อาจจะกระทบความสัมพันธกับทีมงาน

• สื่อสารกับทีมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การอบรมเปนลักษณะเวิรคช็อป (หรือ กิจกรรมนอกสถานที่) ที่ผูเขาอบรมจะไดทําความเขาใจตนเอง 
โดยมีการแบงปนประสบการณในการทํางานรวมกับผูอื่น และการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เพื่อให 
เขาใจความแตกตางทางความคิด เพื่อพัฒนาความสัมพันธในทีมใหดียิ่งขึ้น

ผูเขาอบรม
จะสามารถ

บุคลากรทุกระดับในองคกร ที่ตองการสรางการทํางานแบบทีมเพื่อผลสําเร็จตามเปาหมายองคกร

1 วัน หรือ

2 วัน (workshop พรอมกิจกรรม Teamwork)

ระยะเวลา
อบรม

หลักสูตรนี้
เหมาะสําหรับ

เนื้อหา
หลักสูตร

รูปแบบ
การอบรม

S E L F
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WIN ANY CHANGE

• เขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทํางาน

• สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเอง เพื่อใหเขากับการเปลี่ยนแปลงได

• เปนผูเริ่มตนเปลี่ยนแปลง (Leading Change) และลดการตอตาน หรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลง

ผูเขาอบรม
จะสามารถ

ระยะเวลา
อบรม

หลักสูตรนี้
เหมาะสําหรับ

บุคลากรทุกระดับในองคกร ที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล หรือ 

ระดับองคกร 

1 วัน 

Get Along With Your New Challenges

หลักสูตรนี้แตกตางจาก Change Management โดยทั่วไป เนื่องจากเปนหลักสูตรที่ใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนมุมมอง
และทัศนคติแกผูเขาอบรมในดานการเปลี่ยนแปลง โดยการสรางใหเกิดการเขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพรอมปรับ
เปลี่ยนตนเองใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เนื้อหา
หลักสูตร

• เขาใจและเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
  เรียนรูเพื่อใหเกิดความตระหนักและเขาใจความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
• หลักการบริหารตนเองเพื่ออยูกับการเปลี่ยนแปลง
  เรียนรูหลักการในการบริหารตนเองและการนําหลักการบริหารตนเองมาใช เพื่อใหสามารถทํางาน 
  ภายใตการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ
• การรักษาประสิทธิภาพการทํางานภายใตการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
  การเรียนรูและเขาใจตนเอง พรอมปรับเปลี่ยนตนเองจากภายในเพื่อใหสามารถผานสภาวการณ 
  เปลี่ยนแปลงนั้นไดอยางเต็มใจ

S E L F
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THE TEAM
Light Up Your Team Power 
หลกัสตูรสาํหรบัการพฒันาทมีงานทกุระดบัใหมคีวามเขาใจและเลง็เหน็ความสาํคญัของการทาํงานเปนทมี โดยการสรางรากฐาน 

จากทัศนคติสวนบุคคลที่มีตอคนในทีมและการทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิดเปนทีมที่มีพลังในการทํางาน

• เขาใจหลักการทํางานเปนทีม
สรางความเขาใจถึงความสําคัญของการทํางานเปนทีม และสาเหตุที่เปนอุปสรรคในการทํางานเปนทีม
พรอมทั้งแนวทางแกไข

• การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเองใหเหมาะสมตอการทํางานเปนทีม
การเขาใจความสําคัญของทัศนคติตนเองที่มีตอการทํางานเปนทีม ที่สงเสริมหรือเปนอุปสรรค
พรอมทั้งเริ่มตนพัฒนาทีมจากทัศนคติของตนเอง

• การสรางทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานเปนทีมใหมีประสิทธิภาพ
เรียนรูทักษะที่จําเปนตอการทํางานเปนทีม เชน การสื่อสาร การสรางความสัมพันธ เพื่อสรางความเขาใจ
ซึ่งกันและกัน ที่สงเสริมการทํางานเปนทีม

• ตระหนักถึงความสําคัญของทัศนคติที่ดีของตนเองที่มีตอทีม เพื่อความสําเร็จในการทํางานของตนเอง

และองคกร

• มคีวามเขาใจความแตกตาง ทีอ่าจสรางทศันคตทิีผ่ดิ และพรอมทีจ่ะชวยเหลอืทมีงานไดดวยความเตม็ใจ

• ควบคุมการแสดงออกของอารมณในทางลบที่อาจจะกระทบความสัมพันธกับทีมงาน

• สื่อสารกับทีมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การอบรมเปนลักษณะเวิรคช็อป (หรือ กิจกรรมนอกสถานที่) ที่ผูเขาอบรมจะไดทําความเขาใจตนเอง 
โดยมีการแบงปนประสบการณในการทํางานรวมกับผูอื่น และการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เพื่อให 
เขาใจความแตกตางทางความคิด เพื่อพัฒนาความสัมพันธในทีมใหดียิ่งขึ้น

ผูเขาอบรม
จะสามารถ

บุคลากรทุกระดับในองคกร ที่ตองการสรางการทํางานแบบทีมเพื่อผลสําเร็จตามเปาหมายองคกร

1 วัน หรือ

2 วัน (workshop พรอมกิจกรรม Teamwork)

ระยะเวลา
อบรม

หลักสูตรนี้
เหมาะสําหรับ

เนื้อหา
หลักสูตร

รูปแบบ
การอบรม
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