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เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติ
งานสําหรับหัวหนางาน
Performance
Coaching for
Supervisors
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รุนที่
มอบวุฒิบัตร
หลักการและเหตุผล

หลักสูตร “การโคชเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน สําหรับหัวหนา
งาน” (Performance Coaching for Supervisors) ถูกออกแบบ
ขึ้นเพื่อวางฐานรากของการเปนโคชที่ยอดเยี่ยมใหแกหัวหนา
งานในทุกหนวยงาน การโคชเปนบทบาทที่สําคัญที่สุดของ
หัวหนางาน หัวหนางานที่มีทักษะการโคชที่ยอดเยี่ยมจะ
สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของผูใตบังคับบัญชา และขยาย
ขีดความสามารถของพวกเขาใหสามารถปฏิบัติงานให
เปนไปตามความคาดหวังและวัตถุประสงคขององคกร

เนื้อหาของหลักสูตรมุงเนนใหแนวความคิด และประยุกตใช
ทักษะการเปนโคชที่ดี สามารถโคชแลวไดใจและไดขอผูกมัด
จากผูใตบังคับบัญชาในการดําเนินการบางสิ่งบางอยางที่เปน
รูปธรรมในการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนบทบาทสําคัญ
ที่สุดบทบาทหนึ่งของหัวหนางานในกระบวนการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management Process)

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

หัวหนางานทุกหนวยงาน

วัตถุประสงค

เพื่อวางรากฐาน (เสาเข็ม) การเปนโคชที่ยอดเยี่ยม
ใหแกหัวหนางานทุกหนวยงาน

เพื่อใหหัวหนางานตระหนักถึงความสําคัญของ
ทักษะการโคชในฐานะเปนเครื่องมือหลักในการ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานขององคกร ขับเคลื่อน
องคกรไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืน

เพื่อใหหัวหนางานสามารถใชกระบวนการ และ
ทักษะการสื่อสารการโคชไดอยางสอดคลองกับ
การทํางานของสมอง และมิติความตองการของ
มนุษย

เพื่อใหหัวหนางานสามารถใชกระบวนการ และ
ทักษะการโคชในการสรางบรรยากาศการทํางาน
แบบรวมแรงรวมใจ กระตุนความคิดสรางสรรค
ทําใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรม และผลการปฏิบัติ
งาน และสรางวัฒนธรรมการทํางานที่ดี

เพือ่ ใหหวั หนางานสามารถใชทกั ษะการโคช เพือ่
ปรับปรุงพฤติกรรม และผลการปฏิบตั งิ านของ
บุคคลอืน่ ทําใหพวกเขาเกิดความเขาใจอยาง
ชัดเจนถึงประเด็นปญหาที่แทจริง มีความรูสึก
รับผิดชอบ คิดแสวงหาทางออกไดดวยตนเอง และ
เกิดขอผูกมัดในการนําไปปฏิบัติ

เพือ่ ใหหวั หนางานสามารถใชทกั ษะการโคชพัฒนา
ตอยอดความสามารถของบุคคลอืน่ ไดอยางมี
ประสิทธิผล บนพืน้ ฐานของการสรางบรรยากาศที่
ดี และเปนนักตั้งคําถามและผูฟงที่ดี ไมใชเพียงแค
เปนผูใหคําแนะนําเพียงอยางเดียว

เพื่อใหหัวหนางานเกิดการตระหนักรูถึงความ
สําคัญของการแสดงความชื่นชมความสําเร็จของ
บุคคลอื่น และรูวิธีการแสดงความชื่นชมไดอยาง
เหมาะสมในกระบวนการโคช เพือ่ สรางความภาคภูมใิ จ
ความมั่นใจ และความรูสึกเปนเจาของงานนั้น อัน
สงผลถึงการกลาคิดริเริ่มสรางสรรค และกระตุน
การสรางผลการปฏิบัติงานเชิงบวกตอไป
วิทยากร

อาจารย ศิริรัตน ศิริวรรณ
Results Certified Coach

พิเศษ ผูเขาอบรมหลักสูตรนี้จะไดรับหนังสือ

“การโคชเพื่อพัฒนา วัน เวลา และสถานที่
ผลการปฏิบัติงานที่ วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันศุกรที่ 14
กรกฎาคม 2560
ยอดเยี่ยม”
โดย อาจารย ศิริรัตน
ศิริวรรณ ฟรี 1 เลม

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

เนื้อหาหลักสูตร
1. ความทาทายทางธุรกิจกับการโคชในฐานะเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนธุรกิจ
ความทาทาย เปาหมาย และประเด็นทางธุรกิจที่องคกร
กําลังเผชิญ
ผลกระทบจากความทาทายและการปรับตัวของ
หัวหนางาน
การโคชชวยใหหัวหนางานบรรลุเปาหมายและเอาชนะ
ความทาทายทางธุรกิจไดอยางไร
2. วางเสาเข็มการเปนโคชผลการปฏิบัติงาน
กรอบความคิดของมนุษย
การทํางานของสมองมนุษยกับการโคช
บทบาทของผูนํากับการปลดปลอยศักยภาพมนุษย
มิติความเปนมนุษย 4 ดาน (เรียนรูเพื่อ “ปลดล็อค ทาง
จิตใจ จิตวิญญาณ และสติปญญา)
3. Proactive Coaching Model
Proactive Leadership
การโคชตนเอง โดยตั้งคําถามแบบ Proactive
สรุปกระบวนการ Proactive Coaching Model
4. การโคชผลการปฏิบัติงาน
ความหมาย จุดประสงคการโคชผลการปฏิบัติงาน
แนวทางการโคชผลการปฏิบัติงาน
รูปแบบการโคชผลการปฏิบัติงาน

5. ทักษะที่ใชในการโคชผลการปฏิบัติงาน
ทักษะการตั้งคําถามอยางทรงพลัง (Powerful
Questioning)
ทักษะการฟงอยางลึกซึ้ง (Deep Listening)
ทักษะการสรางความกระจางแจง (Clarifying)
6. การโคชเพื่อปรับปรุงพฤติกรรม หรือผลการปฏิบัติงาน /
การให Feedback อยางสรางสรรค
สถานการณในการโคชเพื่อการปรับปรุงพฤติกรรม /
ผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการโคช
การทําความเขาใจความเปนจริงในปจจุบัน
การแสวงหาวิธีการจัดการและสรางสรรคแผนงาน
ความทาทายในการโคช และวิธีการจัดการกับความ
ทาทาย
7. การโคชเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือขยายขีดความสามารถ
ของบุคคลอื่น
สถานการณในการโคชเพื่อขยายขีดความสามารถของ
บุคคลอื่น
ขั้นตอนการโคช
การทําความเขาใจความเปนจริงในปจจุบัน
การแสวงหาวิธีการจัดการและสรางสรรคแผนงาน
8. สรุปและปดการฝกอบรม

ใบสมัครหลักสูตร “การโคชเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน สําหรับหัวหนางาน รุนที่ 12”
1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม + VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
7,000
490
210
6,000
420
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รวมจายสุทธิ
7,280
6,240

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
7,490
6,420
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วิธกี ารชําระเงิน

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

