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หลักสูตร “Performance Feedback & Performance Coaching”

การสะท้อนผลการท างาน และการโค้ชเพ่ือพัฒนาผลงาน 

1.หลกัการและเหตุผล
ในการพัฒนาพนักงานระดับปฏบิัตกิาร ผูท้ีม่บีทบาทส าคัญทีส่ดุในการท าหนา้ทีน่ีค้อื ผูน้ า ไมว่า่จะ

เป็นระดับผูจั้ดการ หรอื หัวหนา้งาน ในปัจจบุัน การพัฒนาคนระดับปฏบิัต ิ จะใชก้ารสอนหรอืสัง่แตเ่พยีง

อยา่งเดยีวอาจไมเ่พยีงพอ เพราะการสัง่งาน หรอืสอน จะท าใหพ้นักงานไดเ้ฉพาะทักษะหรอืฝีมอืในการ

ท างาน แตจ่ะขาดการคดิขาดการ แกปั้ญหา 

วธิทีีเ่ป็นทีน่ยิมแพรห่ลายในปัจจบุัน ในการพัฒนาศักยภาพของคน อกีวธิหีนึง่ คอื การโคช้ 

(Coaching) การโคช้คอืการ ดงึศักยภาพผูอ้ืน่ โดยเนน้การท าใหบ้คุคล คนนัน้ คน้พบค าตอบดว้ยตัวเอง 

โดยใชศ้ักยภาพทีม่อียูใ่นตัวเขาเอง แตใ่นระดับปฏบิัตกิารพบวา่ การโคช้อยา่งเดยีวก็ไมเ่พยีงพอ เพราะ

หลายเรือ่ง ตอ้งมกีารเพิม่เตมิความรูเ้ขา้ไปดว้ย  

วธิกีารทีเ่หมาะทีส่ดุทีจ่ะพัฒนาคนในระดับปฏบิัต ิ จ าเป็นตอ้งใชห้ลายวธิรีวมกัน ทัง้การสอน 

(Training) การโคช้ (Coaching) และ การใหค้ าปรกึษา (Consulting) ไปพรอ้มๆกัน และผูท้ีค่วรตอ้งท า

หนา้ทีน่ี ้คอื หัวหนา้หรอืผูบ้ังคับบัญชา ดังทีก่ลา่วไวต้อนตน้ 

ดังนัน้ ผูบ้ังคับบัญชา หรอื หัวหนา้จงึตอ้งพงึมทัีง้ 3 ทักษะนี ้ เพือ่ใชพั้ฒนาคนในหน่วยงาน หรอื

องคก์ร ซึง่ตอ้งใชอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ทลีะขัน้ตอน โดยทีทั่กษะนีเ้องไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยทีจ่ะเขา้ใจ แตก็่ไมย่ากเลย

ทีจ่ะเรยีนรู ้ 

และเพือ่เป็นการพัฒนาศักยภาพการท างานใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุ คอื ตอ้งน าการโคช้มาใชป้ระกอบ

กับการสะทอ้นผลการท างาน(Performance Feedback) ในขัน้ตอนตา่งๆ เชน่การมอบเป้าหมาย มอบ

ตดิตามผลงาน และสรปุผลงาน 

เพือ่ใหอ้งคก์รมกีารพัฒนาบคุลากร ทีต่อ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ หลักของการ Performance 

Coaching  จงึจ าเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งใชค้วบคูก่ับการ Training ซึง่องคก์รมกัจัดสรรใหพ้นักงานอยูแ่ลว้ ใน

ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา   

2.วตัถุประสงค์ของโครงการ
2.1) เพือ่ใหห้ัวหนา้หรอืผูบ้ังคับบัญชา เขา้ใจผูใ้ตบ้ังคับบัญชามากขึน้ 

2.2) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม ไดเ้รยีนรูทั้กษะในการ Coaching และการ Consulting ลกูนอ้ง 
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2.3) เพือ่ใหผู้บ้ังคับบัญชา สามารถน ากระบวนการ Coaching ไปใชใ้นการตดิตามและสะทอ้นผล

การท างานใหบ้คุลากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.4) เพือ่ใหอ้งคก์ร เกดิความรักความสามัคค ีทีจ่ะไดจ้ากการท างานทีม่กีารพดูคยุและท าความ

เขา้ใจซึง่กันและกันมากขึน้ 

3.โครงสร้าง และ เน้ือหาของหลกัสูตร
สว่นที ่1 ปัญหาเรือ่งคน ทีท่ าผลงานไมไ่ดต้ามเป้าหมาย? 

Workshop สรปุปัญหาการท างานของคนทีผ่ลงานไมด่ ี

สว่นที ่2 กระบวนการ ด าเนนิการใชร้ะบบประเมนิผลงาน  

2.1) การเตรยีมความพรอ้มกอ่นการด าเนนิการ 

- KPI ขององคก์ร หน่วยงาน และบคุคล 

- แผนการปฏบิัตงิาน 

- ระบบการจัดเก็บขอ้มลู 

2.2) การชีแ้จง และสรา้งความเขา้ใจในการใชร้ะบบประเมนิผลงาน 

2.3) การตดิตามผลงาน และ แผนงาน 

2.4) การสะทอ้นผลงาน เชงิสรา้งสรรค ์

สว่นที ่3 องคป์ระกอบในการสะทอ้นผลการท างานกับลกูนอ้ง 

3.1) การสะทอ้นผลงาน (Performance Feedback) 

3.2) การโคช้เพือ่แกปั้ญหาและพัฒนาผลงาน (Performance Coaching) 

3.3) การสรา้งแรงจงูใจ (Motivation) 

3.4) การใหก้ารสนับสนุน ชว่ยเหลอื 

3.5) การสรา้งพันธะสญัญา 

3.6) การสรา้งการมสีว่นร่วม 

สว่นที ่4 เขา้ใจคนกอ่นการสะทอ้นผลงาน 

4.1) ความตอ้งการพืน้ฐานของคน 

4.2) อา่นสไตลค์นดว้ย DISC 
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4.3) ความแตกตา่งทาง Generation 

4.4) เป็นผูน้ าตามสถานการณ์ 

Workshop แบบทดสอบ DISC คนแตล่ะสไตลช์อบผูบ้ังคบบัญชาแบบไหน 

สว่นที ่5 การพัฒนาผลงาน บนฐาน Competency 

- Knowledge (ความรู)้ 

- Skill (ทักษะ) 

- Attribute (คณุลักษณะ) 

สว่นที ่6 Coaching Consulting & Training กระบวนการแกปั้ญหาและพัฒนาคน 

6.1) Training 

6.2) Consulting 

6.3) Coaching 

สว่นที ่7 Model ในการโคช้

7.1) การโคช้คอือะไร ท าไมตอ้งโคช้

7.2) Star Model (3C For 3P) 

7.3) Grow Model 

สว่นที ่8 กระบวนการ ในการโคช้

8.1) สรา้งความสมัพันธ ์

8.2) ขัน้ตอนการโคช้

- การตัง้ค าถามน าทาง 

- การรับฟัง 

- การโตต้อบเชงิบวก เพือ่เจาะประเด็น 

- การเสรมิความเชือ่มั่น ในประเด็นทีเ่ลอืก 

- การใหผู้รั้บการโคช้ สรปุเป้าหมายปฏบิัต ิ

8.3) สรา้งพันธะสญัญา ในการมุง่สูเ่ป้าหมาย 

8.3) การรว่มกันสรรสรา้งผลงานสูเ่ป้าหมาย 
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สว่นที ่9 การโคช้เพือ่พัฒนาผลงาน Performance Coaching ในสถานการณ์ตา่งๆ 

9.2) การโคช้เพือ่มอบหมายภารกจิ ก าหนดเป้าหมาย 

Role Play 1 การโคช้เพือ่มอบหมายเป้า  

9.3) การโคช้เพือ่ตดิตามผลงาน 

Role Play 2 การโคช้เพือ่ตดิตามแผนงานและผลงาน 

9.4) การโคช้เมือ่ผลงานไมไ่ดต้ามเป้าหมาย 

9.5) การโคช้เพือ่สรปุผลงาน 

Role Play 4 การโคช้เพือ่สรปุผลงานกลางปี และปลายปี  

สว่นที ่10 การจัดท าแผนการตดิตามและโคช้เพือ่พัฒนาผลงาน (Performance Coaching Plan) 

4.เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม 
การบรรยายแนว Training & Group Coaching เพือ่สรา้งการระดมความคดิ สลับกับการท า Work 

Shop โดยใชก้จิกรรมทีต่รงตามเนือ้หา และใชข้อ้มลูของจรงิหรอืจ าลองของธรุกจิ เพือ่ ความเขา้ใจ และ

น าไปใชง้านไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

- บรรยาย 35 % 

- กจิกรรมกลุม่ 65% 

5. ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
7.1) ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจลกูนอ้งมากขึน้ ท าใหบ้รรยากาศการท างานดขีึน้

7.2) ผูเ้ขา้อบรม มทัีกษะในการแกปั้ญหาเรือ่งคนในองคก์รไดด้ขี ึน้

7.3) ผลการท างานดขี ึน้ จากการโคช้เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 

6.หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ
ผูจั้ดการ, Supervisor, หัวหนา้งาน 




