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Course ID Course Name Time 

 Performance Coaching 1 วัน 

 

หลักการและเหตุผล 

ส าหรับผู้บริหารระดับกลางหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรแล้วนั้นภารกิจที่ส าคัญยิ่งที่สุด 

ประการหน่ึงของการเป็นผู้บังคับบัญชาก็คือ การเป็นผู้สอนงาน ผู้แนะน าแนวทางในการปฏิบัติงาน 

รวมไปถึงสิ่งที่ส าคัญที่สุดของการด ารงต าแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาก็คือการติดตามผลการท างาน 

พร้อมกับการให้ Feedback (ค าแนะน า) เพ่ือการปรับปรุงงานส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชา 

เทคนิคการโค้ชเพื่อการสร้างผลงาน (Performance Coaching) จึงเป็นแนวทางของการ

พัฒนาผู้ใต้บังบัญชาอีกวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิผลส าหรับการสร้างสรรค์ ผลงานของทีมงานโดย

ผู้บังคับบัญชาจะมีบทบาทของการเป็น Coach เพ่ือสร้างสรรค์เกมส์การเล่น (ผลงาน) ของทีมอย่าง

มีประสิทธิผลนั่นเอง ซึ่งความแตกต่างของวิธีการโค้ชงานกับการสอนงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธี

อื่นๆ ที่ส าคัญก็คือการเริ่มต้นกระบวนการด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่าง Coach กับ 

Coachee ให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสียก่อนแล้วจึงก้าวไปสู่กระบวนการของการเพิ่มพูนการเรียนรู้ 

(สิ่งที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการนี้ คือ การใช้ค าถาม (Question) และกระบวนการสุดท้าย ก็คือ 

การสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน ซึ่งสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุดก็คือ การติดตามผลและการให้

ค าแนะน า (Feed Back) นั่นเอง 

ดังนั้น หลักสูตร “เทคนิคการโค้ชเพื่อการสร้างผลงาน (Performance Coaching)” จึงถูก

พัฒนาข้ึนเพื่อการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผู้บังคับบัญชาในระดับผู้บริหาร 

ระดับกลาง (Manager) หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กร (Executive) ให้มีทักษะที่จ าเป็น ส าหรับ

การเป็นโค้ชที่ดีในการดูแลทีมงานของตนเองและองค์กรให้สามารถสร้างสรรค์ผลการท างานให้มี

ประสิทธิผล สามารถน าทีมงานบรรลุเป้าหมาย (Target) ที่ได้รับจากองค์กร โดยคงไว้ซึ่งความ

ผูกพันที่ดี ระหว่างองค์กร ผู้บังคับบัญชา และทีมงานน่ันเอง 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช
ภายในองค์กร 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการโค้ชเพ่ือการพัฒนาและสร้างผลของงาน 
(Performance Coaching) อย่างถูกต้อง 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดท าแผนการโค้ชเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถน าแผนการโค้ชไปประยุกต์เพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบญัชาได้
อย่างเหมาะสม 

หัวข้อการบรรยาย 

ส่วนที่ 1: ผลิตภาพการปฏิบัติงานของมนุษย์ (Human Productivity) 

• กรอบความสามารถของมนุษย์ (Competence) 

• การสร้างพันธสัญญาต่อเป้าหมาย (Commitment) 

• การสร้างการมีส่วนร่วม (Contribution) 

ส่วนที่ 2: วิธีการเพื่อการพัฒนาผลิตภาพการปฏิบัติงานของมนุษย์ (Human Productivity 
Development) 

• การเข้าใจความแตกต่างกันของมนุษย์ (Behavior Profile) 

• รูปแบบการสนับสนุนและส่งเสริมที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนา (Coaching Continuum) 

• เป้าหมายของการด าเนินงาน Performance Coaching (ประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ด าเนินการ) 

ส่วนที่ 3: กระบวนการ Coach เพื่อการสร้างผลของงาน (Performance Coaching) 

• เสริมสร้างความสัมพันธ์ 

• เพ่ิมพูนการเรียนรู้ 

o การใช้ค าถามเพื่อการเรียนรู้ 
o การให้ค าแนะน า (Performance Feedback) 

• ร่วมกันสรรสร้างความส าเร็จ 

ส่วนที่ 4: การน า Performance Coaching ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ (Daily 
Management Apply) 
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กิจกรรรมและ Workshop ส าหรับการฝึกอบรม 

Workshop ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
Activity 1 : สร้างสายสัมพันธ์เพื่อความส าเร็จ 

• วิทยากรจะใชก้ิจกรรมเพือ่หล่อหลอมให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมลดความเปน็ตัวตนของ
ตนเอง พร้อมท่ีจะแลกเปล่ียนเรยีนรู้เกีย่วกับ 
Performance Coach ร่วมกัน 

• ความพรอ้มของผู้เรยีนในการเรยีนรู้ 

• ความสัมพันธ์ท่ีดีตอ่กนัระหว่างผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

Activity 2 : ประลองยทุธ์กันหน่อย 

• วิทยากรจะใชก้ิจกรรมเพือ่อธิบายและสร้าง
ความเข้าใจเกีย่วกับทฤษฎีพหปุญัหา ซึ่งเป็น
แนวความคิดพื้นฐานในการพฒันาบุคลากร
ภายในหน่วยงานให้เหมาะสมกบัความ
ต้องการส่วนตนและแรงผลักภายในตนเอง
ของแต่ละบคุคล 

• เข้าใจแนวคดิและหลักการของทฤษฎีพหุ
ปัญญา 

Activity 3 : ประเมินตนเองกันสักนิด 

• วิทยากรจะให้ผูเ้ข้ารับการอบรมท าแบบ
ประเมินจ านวน 2 ชุด กล่าวคือ แบบ
ประเมินเพื่อการรู้จกัตัวตนของตนเอง (i) 
และแบบประเมินศักยภาพในการบริหาร
จัดการผู้อื่น ๆ (m) ของผูเ้ข้ารับการอบรมแต่
ละท่าน 

• รู้จักตัวตนของตนเองมากยิ่งขึ้น ด้วยมุมมอง
ของตนเอง 

• ทราบถึงศักยภาพของตนเองในการบริหาร
จัดการผู้อื่นจากมุมมองของตนเอง 

Activity 4 : ตามหา The Star !!! 

• ผู้เข้ารับการอบรมจะท าการค้นหาและ
คัดเลือกผูใ้ต้บังคับบัญชา (โดยตรง) ของ
ตนเองท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะเขา้สู่
กระบวนการโค้ชเพื่อการสร้างสรรคผ์ลงาน
เป็นอันดับแรก 

• สามารถก าหนดและคัดเลอืก
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อการเตรยีม
ความพรอ้มส าหรับเข้าสู่กระบวนการโค้ช
ต่อไป 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้บริหารหน่วยงาน / ธุรกิจ (ผู้บริหารระดับสูง) 
2. ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนกหน่วยงาน / ธุรกิจ (ผู้บริหารระดับกลาง) 
3. บุคลากรที่มีความสนใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานของหน่วยงาน 

 

รูปแบบการฝึกอบรม 
• ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง) 
• บรรยาย และกิจกรรม Workshops  
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ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
พัฒนา แก้ปัญหา 

• ทักษะการโค้ชเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ทีมงาน  

• ผลของงานให้ได้ตามเป้าหมายทั้งด้าน
คุณภาพและปริมาณ  

• การวิเคราะห์ศักยภาพของลูกน้องเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและผลการท างานได้
ตรงจุด 

• การไม่ได้รับความร่วมมือในการพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานของทีมงาน 
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ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร Performance Coaching 

เวลา รายละเอียดกิจกรรมของหลักสูตร 

9.00 น. 

Activity 1 : สร้างสายสัมพันธ์เพื่อความส าเร็จ 
ส่วนที่ 1: ผลิตภาพการปฏิบัติงานของมนุษย์ (Human Productivity) 

• กรอบความสามารถของมนุษย์ (Competence) 
Activity 2 : ประลองยุทธ์กันหน่อย 

• การสร้างพันธสัญญาต่อเป้าหมาย (Commitment) 

• การสร้างการมีส่วนร่วม (Contribution) 
Activity 3 : ประเมินตนเองกันสักนิด 

10.30 น. พักเบรก 15 นาที 

10.45 น. 

ส่วนที่ 2: วิธีการเพื่อการพัฒนาผลิตภาพการปฏิบัติงานของมนุษย์ (Human 
Productivity Development) 

• การเข้าใจความแตกต่างกันของมนุษย์ (Behavior Profile) 

• รูปแบบการสนับสนุนและส่งเสริมที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนา 
(Coaching Continuum) 

• เป้าหมายของการดำเนินงาน Performance Coaching (ประโยชน์ที่
จะได้รับจากการดำเนินการ) 

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. 

Activity 4 : ตามหา The Star !!! 
ส่วนที่ 3: กระบวนการ Coach เพื่อการสร้างผลของงาน (Performance 
Coaching) 

• เสริมสร้างความสัมพันธ์ 

• เพ่ิมพูนการเรียนรู้ 
o การใช้คำถามเพื่อการเรียนรู้ 
o การให้คำแนะนำ (Performance Feedback) 

• ร่วมกันสรรสร้างความสำเร็จ 
14.30 น. พักเบรก 15 นาที 

14.45 น. 
ส่วนที่ 4: การนำ Performance Coaching ไปประยุกต์ใช้กับการบริหาร
จัดการ (Daily Management Apply) 

16.00 น. ถาม – ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ปิดการอบรม 
 

 


