
โครงการท่ีปรึกษาเพื่อเสริมศักยภาพองค์กร (In-house solution enabler)  
 

หลักสูตร COACHING FOR ENHANCING BUSINESS PERFORMANCE 
 
ภาพรวม 

องค์กรในปัจจุบัน “ผู้นำ” เป็นบุคคลสำคัญที่รับบทบาทในการวางแผนและผลักดันให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จ หากต้องการจะพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง จำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องเตรียมพร้อมและพัฒนาให้ทีมงานและ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร มีความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหา และพร้อมกับการเผชิญหน้ากับการแข่งขันและ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท่ีเกิดขึ้น และหนึ่งในสิ่งท่ีช่วยพิสูจน์ความสำเร็จของการเป็นผู้นำและการบริหารอยู่ท่ีผล
การปฏิบัติงานท่ีปรากฏเป็นรูปธรรม ท่ีเกิดจากความร่วมมือและการทำงานร่วมกันของทีมและผู้นำ  
 การโค้ชเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้พนักงานเกิดคำตอบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและเสริมศักยภาพในการ
ทำงานให้กับบุคลากรในองค์กร สร้างความสำนึกในการเป็นเจ้าของ (Ownership) ท่ีบุคลากรท่านนั้นคิด ไตร่ตรอง 
ออกแบบด้วยตัวเอง จากกระบวนการการโค้ชซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ พัฒนาและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีบรรลุผล โดดเด่นและมีความแตกต่างจากคู่แข่ง 

หากผู้นำได้รับการฝึกฝนและสามารถใช้ทักษะด้านการโค้ชไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง ทักษะการตั้งคำถาม 
ทักษะการคิด ทักษะการให้เสียงสะท้อน เป็นต้น ทำให้ผู ้นำมีความเข้าใจพนักงานทั้งในระดับหัวหน้าง านและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ มีความภาคภูมิใจ และมีพลังในการทำงานท่ีท้า
ทายต่อไปได้ไม่ว่าจะเกิดความท้าทายอะไรขึ้นกับองค์กร 
 
ขอบเขตของโครงการ 
 โครงการแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนเสริมสร้างศักยภาพ ส่วนท่ีสองเป็นส่วนแก้ปัญหาขยายผล โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ส่วนเสริมศักยภาพ  

เป็นการกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับโค้ชช่ิงสำหรับบริบทขององค์กรทางธุรกิจ ท่ีรวมเนื้อหา ความรู้ การ
ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการโค้ชสำหรับพัฒนาศักยภาพคนและผลสำเร็จขององค์กรธุรกิจไปพร้อมกัน 
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านประสบการณ์ตรง (Participative and Experienced Based 
Learning) ท่ีเป็นแบบ Active Learning  



ผู้เข้าร่วมจะมีส่วนในการแลกเปล่ียนความรู้และสร้างความรู้ร่วมกัน (Knowledge sharing and 
creation among participants) เป็นหลักเพื่อช่วยให้สามารถนำปัญหาจริงมารับการปรึกษาและแก้ไข และ
ผู้เข้าร่วมจะมีส่วนร่วมการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและงานท่ีรับผิดชอบอยู่ด้วย ดังนั้นองค์ประกอบสำคัญของ
กิจกรรมในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย  

การบรรยาย (ร้อยละ 20)     การฝึกปฏิบัติ (ร้อยละ 50)   
การสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน (ร้อยละ 10)   การให้เสียงสะท้อนระหว่างผู้เข้าร่วม (ร้อยละ 10)   
การถามตอบ (ร้อยละ10) 

 ด้วยกระบวนการนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในการ พูดคุย แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างกัน ผู้เข้าร่วมแต่ละท่านจะมีส่วนร่วมในการกำหนดการเรียนรู้ของตนเอง ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายการ
เรียนรู้ กำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหา การฝึกฝนทักษะการโค้ช และสรุปการเรียนรู้ของตนเอง ท่ีจะเป็นการ
พัฒนาศักยภาพอย่างก้างกระโดด โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ 

ความรู้ ทักษะ 
1. การโค้ชเบ้ืองต้น (Coaching Essential) 
2. ความแตกต่างของโค้ชช่ิงกับบทบาทอ่ืน (Coaching VS Others) 
3. ทัศนคติของการโค้ช (Coaching Mindset) 
4. ภูเขาน้ำแข็งเพื่อความเข้าใจมนุษย์ (Iceberg Model) 
5. การฟัง 4 ระดับสำหรับการโค้ช (4 Levels of Listening) 
6. การตั้งคำถามทรงพลัง (Asking Powerful Questions) 
7. GROW Model สำหรับการโค้ชเบ้ืองต้น (GROW Model for 

Beginner 
8. ทักษะการโค้ช (Coaching Skills) 
9. ขั้นตอนการสะท้อนคิดของตนเอง (Self-Reflection) 
10. การโค้ชกลุ่มเบ้ืองต้น (Introduction to Group Coaching with 

Action Learning) 

1. ทักษะการฟัง (Listening Skill) 
2. ทักษะการตั้งคำถาม (Questioning Skill) 
3. ทักษะการคิด (Thinking Skill) 
4. ทักษะการโค้ช (Coaching Skill) 
5. ทักษะการให้เสียงสะท้อน (Giving 

Feedback) 
6. ทักษะการทบทวนสะท้อนคิดของตนเอง 

(Self-Reflection) 

 
ส่วนแก้ปัญหาขยายผล 

ผู้เข้าร่วมจะทำงานเป็นทีมเพื่อเรียนรู้และนำปัญหาจริงขององค์กรมาแก้ไขปัญหาผ่านกิจกรรมความท้าทายใน
องค์กร โดยนำประเด็นความท้าทายในองค์กรท่ีติดขัด เกิดซ้ำ ไม่สามารถหาวิธีการหรือทางออกของความท้าทายนี้ 
โดยผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า “การเรียนรู้จากการปฏิบัติหรือ Action Learning” ซ่ึงจะใช้ทักษะความสามารถ



รวมท้ังเนื้อหาการโค้ชท่ีได้เรียนไปประยุกต์ใช้จริงในบริบทขององค์กรท่านเอง โดยจัดกิจกรรมท้ังหมด 4 คร้ัง คร้ัง
ละ 3 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Application ตามวัน-เวลาท่ีตกลงไว้ภายในระยะเวลา 2 เดือน 
 
ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ 
ส่วนเสริมศักยภาพ ดำเนินการ 3 วันต่อเนื่องระหว่าง 09.00 – 16.00 น.  

ในห้องประชุมท่ีโรงแรมในเขตกรุงเทพหรือปริมณฑล 
ส่วนแก้ปัญหาขยายผล ดำเนินการ 4 คร้ัง ๆ ละ 3 ชั่วโมง ด้วย ZOOM Application (online)   
ระยะเวลารวมท้ังหมดไม่เกิน 2 เดือนนับตั้งแต่วันเร่ิมกิจกรรมในส่วนเสริมศักยภาพ 
 
จำนวนและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม 

ผู้เข้าร่วมสูงสุดท่ี 16 ท่านต่อรุ่น เพื่อให้ดูแลผู้เข้าร่วมและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์กร
สามารถคัดเลือกผู้เข้าร่วมท่ีเหมาะสมโดยอ้างอิงจากเกณฑ์ต่อไปนี้ 
1. ผู้นำ ผู้บริหารในองค์กรทุกระดับท่ีเผชิญความท้าทายท่ีต้องการใช้การโค้ชกับบริบทการทำงานของตัวเอง 
2. ทายาทกิจการหรือทีมผู้นำรุ่นใหม่ท่ีอยากพัฒนาให้เป็นผู้สืบทอดกิจการ (successor) ต่อในองค์กร  
3. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ท่ีต้องการดูแลและพัฒนาระบบการบริหารพนักงานแนวใหม่ 
4. ผู้บริหารระดับกลางหรือหัวหน้างานในโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ขององค์กร 
5. ผู้ท่ีองค์กรต้องการพัฒนาให้เป็นพี่เล้ียงในองค์กร (mentor) 
6. ผู้ท่ีสนใจอยากพัฒนาตนเองและสร้างการเปล่ียนแปลงของกระบวนการทำงาน 
7. กิจกรรมสำหรับการวางแผนกลยุทธ์องค์กรแนวใหม่เพื่อยกระดับและเปล่ียนแปลงองค์กรแบบมีส่วนร่วมอย่าง

ท่ัวถึง 
8. กิจกรรมพัฒนาองค์กรท่ีต้องการเห็นผลและความสำเร็จอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 
ผู้ดูแลโครงการและจัดกระบวนการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการและทรัพยากรมนุษย์  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Certified Strength Coach by Gallup, USA. 
Certified Action Learning Coach by WIAL International, USA. 
ท่ีปรึกษาและโค้ช (Coach) ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง ท่ีได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติ 
 



ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมกิจกรรมท้ังสองส่วน  

- ค่าท่ีปรึกษา/วิทยากรตลอดโครงการ 
- ค่าใช้จ่ายสำหรับสถานท่ีและอาหารสำหรับกิจกรรมในโรงแรมจำนวน 3 วันสำหรับผู้เข้าร่วม 16 คน 
- การประชุมผ่าน ZOOM Application จำนวน 4 คร้ัง  

ค่าใช้จ่ายรวมท้ังส้ิน 500,000 บาท ต่อผู้เข้าร่วม 16 ท่านต่อรุ่น 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล  eMail: monthon@tbs.tu.ac.th  
 
2) ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat) 
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 
Mobile : 09-1119-4504 (ติดต่อ คุณยุวดี) 
E-mail : yuwadee.s@tbs.tu.ac.th  
 


