
COACH DEVELOPMENT
we make it SIMPLE, you make it WORK.
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Balance Your Leadership and Results  
หลักสูตรนี้เปนการพัฒนาผูนําในขั้นสูง ซึ่งมุงเนนใหผูเขาอบรมสามารถสรางผลงานที่ดีได โดยไมสูญเสียภาวะผูนําที่ดี ดวยการ

สรางความสมดุลของ “ทัศนคติ” ในการเปนผูนําที่ดีบนพื้นฐานของหลักการเปนผูนํากับการบริหารทีมงานเพื่อสรางผลงาน 

โดยมุงใหเกิด “วิธีการทํางาน” ที่มีประสิทธิภาพ  

• การบริหารบนหลักการเปนผูนํา (Leadership Principles) ภายใตสถานการณตางๆ 

  การสรางความสมดุลในการใชหลักการเปนผูนําที่ดี เพื่อใหยังคงเกิด “ภาวะผูนํา” แมตองเผชิญกับ

  สถานการณตางๆ

• การสรางบรรยากาศการทํางานที่มีพลัง (High Performance Environment)

  การเรียนรูทักษะการบริหารทีมงานที่นอกเหนือการสรางทัศนคติเชิงบวกในทีมงานแลว คือการสราง 

  “พลัง” ในการทํางานใหกับทีมงาน  

• พัฒนาตนเองสูการเปนผูบริหารที่มี "ภาวะผูนํา" ที่แทจริง

• มีความพรอมในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพภายใตสภาวะแวดลอมตางๆ

• สรางบรรยากาศเชิงบวกใหกับทีม

• เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหไดผลงานที่ดีขึ้น

การอบรมเปนลกัษณะเวริคชอ็ป ในรปูแบบ Group Coaching ทีจ่ะชวยใหผูเขาอบรมเกดิการตระหนกัรู 

ในการเปนผูนาํทีด่ี รวมทัง้การทาํกจิกรรมโดยใชอปุสรรคในการบรหิารงานจรงิ เพือ่ใหไดวธิกีารทีเ่หมาะสม 

และสามารถนําไปปฏิบัติภายหลังการอบรมไดทันที

ผูเขาอบรม
จะสามารถ

• ผูบริหาร หรือผูบังคับบัญชาทุกระดับที่ผานประสบการณในการบริหารทีมงานมาแลว 

  และยังมีความตองการพัฒนาทีมงานเพื่อใหไดผลการปฎิบัติงานใหดียิ่งขึ้น

• ผูทีผ่านการอบรมในหลกัสตูร Leadership Skills For NEW LEADER หรอื Leader as COACH! แลว

2.5 วัน (workshop 2 วัน และ กิจกรรมติดตามผล 0.5 วัน) หรือ

3.5 วัน* (workshop 3 วัน และ กิจกรรมติดตามผล 0.5 วัน) 

* ในกรณีที่ผูเขาอบรมยังไมผานการอบรมหลักสูตร Leadership Skills for NEW LEADER หรือ 

Leader as COACH!

ระยะเวลา
อบรม

หลักสูตรนี้
เหมาะสําหรับ

เนื้อหา
หลักสูตร

รูปแบบ
การอบรม
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LEADER AS COACH!
Unleash the Coach in You

หลกัสตูรนีจ้ะเนนการพฒันาผูบรหิารใหเปน “โคช” ทีส่ามารถ 
เปลี่ยนพฤติกรรมของทีมงานใหมีการกระทําที่เหมาะสมใน 
การทํางาน โดยลงลึกไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูอื่น 
หลักสูตรนี้มุงเนนการพัฒนาผูบริหารให มีภาวะผูนําซึ่งเปน 
คุณสมบัติพื้นฐานของโคชที่ดี เพื่อใหไดรับความไววางใจจาก 
ทมีงาน และพฒันาความสามารถในการโคชที่ถูกตอง เพื่อให 
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง พฤติกรรมของทีมงานที่ตองการ

• การพัฒนาตนเองเพื่อใหเปนผูนําที่ไดรับความไววางใจ
การเขาใจในภาวะผูนําของตนเองและพรอมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อใหเปนผูนําที่ไดรับความไววางใจ
(Trusted Leader)  ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญตอการเปนโคช

• การเขาใจทัศนคติในการเปนโคช
เขาใจทศันคตพิืน้ฐานสาํหรบัโคชทีค่วรคาํนงึถงึในกระบวนการโคช เพือ่ใหการโคชประสบความสาํเรจ็ตาม
เปาหมาย

• การเรียนรูกระบวนการและทักษะในการโคช
เรียนรูการเกิดขึ้นของพฤติกรรม การระบุพฤติกรรมที่ควรเปลี่ยนแปลงของลูกทีม หาสาเหตุ/ที่มาของ
พฤตกิรรมนั้น ใหทางเลือกและตัวชวยกับลูกทีมในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังไดเรียนรูเกี่ยวกับ

การอบรมเปนเวริคชอ็ปในลกัษณะ Group Coaching ทีผู่เขาอบรมคนพบภาวะผูนาํของตนเอง โดยผานการโคช 
จากวทิยากร นอกจากนีก้ารอบรมยงัประกอบดวย การทาํกจิกรรม การฝกฝนในการเปนโคชจากกรณศีกึษาจรงิ 
ไดฝกคดิและแกปญหาอนัอาจจะเกดิขึน้ระหวางการโคชในการทาํงานประจาํวนั รวมถงึไดแบงปนประสบการณ 
และแนวคิดในดาน coaching กับ วิทยากร ซึ่งเปนโคชผูมีประสบการณและผูเขาอบรมทานอื่นๆ 

• เขาใจภาวะผูนําของตนเองในปจจุบัน และพรอมสรางความไววางใจใหกับลูกทีม เพิ่มประสิทธิผลในการโคช
• เขาใจกลไกที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกทีม
• ใชเทคนิคการโคชที่ถูกตองเชน การตั้งคําถาม หรือ การเลาเรื่องที่นําไปสูการยอมรับพฤติกรรมที่ควร

เปลี่ยนแปลง
• ผสมผสานทักษะและกลไกทางจิตวิทยา เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกทีมในการโคช

เนื้อหา
การอบรม

ผูเขาอบรม
จะสามารถ

ระยะเวลา
อบรม

หลักสูตรนี้
เหมาะสําหรับ

รูปแบบ
การอบรม
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= Target in Specific Behavior

T = Tracking for action

= Reality (Specific Behavior)

= Underlying Causes of 
   Behavior

= Solutions for Solving Problem

ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนางานทุกระดับ

2.5 วัน  (workshop 2 วัน และ กิจกรรมติดตามผล 0.5 วัน)

LEADER AS COACH!
PROCESS MODEL
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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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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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