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NEW YEAR’S RESOLUTION 

“ท ำไมบำงคนต้ังเป้ำหมำยขึ้นมำ และสำมำรถบรรลุผลไดด้ว้ยควำมส ำเร็จ แต่บำงคนไปไม่ถึงแมเ้พียง

คร่ึงทำง” เมื่อวันเสารท่ี์ 3 มกราคม ท่ีผา่นมา อ. อจัฉรา จาก แอคคอมฯ ไดร้บัเชิญ ใหร้่วมแลกเปลี่ยน

ความรูใ้นรายการวิทย ุ“คิดดี ชีวีมีสขุ” คลื่น FM 102 Working Station by Nation ในเร่ือง “New Year’s 

Resolution ตัง้เป้าหมายอย่างไร ไปใหถึ้ง” ส าหรบัหรบัท่านท่ีพลาดฟังรายการนี ้ กรณุาตดิตามไดจ้าก

บทความดา้นลา่งนี ้

ปกตใินการท างาน เป้าหมายที่ดีมกัเป็น SMART Goals (Specific, Measureable, Attainable, Relevant, 

Time-bound)  ในการตัง้เป้าหมายท่ีไมไ่ดห้มายถึงการท างานเทา่นัน้ แตย่งัรวมดา้นอ่ืนๆในชีวิตไดด้ว้ย มี

ขัน้ตอนงา่ยๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

สิ่งส ำคญัคือ ในกระบวนการตัง้เป้าหมายนี ้ควรเขา้ใจกอ่นว่า 

1. เป้าหมายสามารถยืดหยุ่น และปรบัเปลี่ยนไดเ้สมอ ไมจ่ าเป็นตอ้งยึดตดิกบัสิ่งที่เขยีน จนท าใหท้กุข์

ทรมานใจตัง้แตเ่ขยีน ในทางตรงกนัขา้ม คณุควรร ูส้ึกว่าคณุมีอิสระในการปรับเปลี่ยนเป้าหมาย

ตามสถานการณ ์
2. การตัง้เป้าหมาย ไมไ่ดห้มายความว่า คณุถกูบงัคบัใหต้อ้งใชค้วามพยายามหาศาลท่ีจะไดส้ิ่งนัน้มา 

ไมไ่ดห้มายความว่าคณุจะยึดตดิกบัมนัและท าทกุอย่างเพ่ือใหไ้ดม้า  

 

ในทางตรงกนัขา้ม การตัง้เป้าหมาย ควรท าใหค้ณุร ูส้ึกพึงพอใจ ความคิดไหลร่ืน และเป้าหมาย

ชว่ยใหค้ณุมีโฟกสั ใหค้ณุมีทิศทางที่ชดัเจน ใหค้ณุไดท้ าในสิ่งท่ีเป็นประโยชนต์อ่ทัง้ตวัเอง หรืออาจ

หมายถึงคนรอบๆขา้งและสงัคมดว้ย  ดงันัน้เป้าหมายคือตวัชว่ยสนบัสนนุใหค้ณุไดร้บัในสิ่งท่ี

ส าคญัตอ่คณุจริงๆ ไม่ใชส่ิ่งที่ผกูมดัคณุ 
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3. ในกระบวนการตัง้เป้าหมาย ชว่งท่ีคณุเลือกเป้าหมาย ถา้คณุประสบภาวะหงดุหงดิ ตอ่ตา้น  

หมดหวัง ไมม่ีสมาธิหรือพยายามหลบไปท าโนน่ท านีก่อ่น  อาจเป็นเป็นสญัญาณไดว่้า คณุก าลงั

พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่คณุเอง ก็อยากไดห้รืออยากใหเ้กิดขึน้ในชีวิต คณุอาจหยดุพกักอ่นก็ได ้เมื่อ

คณุพรอ้ม เดินหนา้ตัง้เป้าหมายตอ่ เมื่อกระบวนการผา่นไป คณุจะสมัผสัไดถึ้งประโยชนข์อง

กระบวนการนี ้
 

4. ในการเร่ิมตน้ ไม่ควรตัง้เป้าหมายใหซ้ับซอ้นหรือเขา้ใจยาก เลือกอะไรที่ไมย่ากจนเกินไป สามารถ

ปฏิบตั ิ ลงมือท าอะไรบางอย่างใหเ้กิดความคืบหนา้ไดท้นัที อย่าลืมว่า คณุปรบัเป้าหมายไดเ้สมอ

ระหว่างทาง การตัง้เป้าหมาย เร่ิมจำกกำรพิจำรณำต้ังแต่เป้ำหมำยระยะยำวกอ่น อำจหมำยถึง 

ภำยในสำมปี หรือ หำ้ปีก็ได ้

 

กระบวนกำรตัง้เป้ำหมำย ท ำใหส้นกุได ้
 

1. ลงมือคดัเลือกเป้ำหมำย 

     ขัน้แรก บนกระดาษท่ีเตรียมไว ้เขยีนหัวขอ้ ต่อไปน้ีลงไป หน่ึงบรรทัด หน่ึงหัวขอ้ 

 Personal growth/education (ดา้นการพฒันาตนเอง การศึกษาของตนเอง) 

 Work/career (ดา้นอาชีพ การงาน) 

 Relationships (ดา้นความสมัพนัธ)์ 

 Creative self-expressions (ดา้นการเป็นคนท่ีมีความคิดสรา้งสรรค)์ 

 Money (ดา้นการเงนิ) 

 Life Style (ดา้นการใชช้ีวิต) 

 Leisure/travel (การพกัผอ่นหย่อนใจ และการเดินทาง) 
 
 

     ขัน้ท่ีสอง ดา้นหลงัแตล่ะหวัขอ้ ลองเขยีนส่ิงที่คณุอยากเห็น อยากใหเ้ป็น อยากปรบัเปลี่ยน หรือ

ปรบัปรงุ ใหเ้กิดข้ึนในระยะเวลำหำ้ปีน้ี  ไมต่อ้งคิดมาก นกึถึงอะไรท่ีงา่ยๆ คิดว่าอะไรท่ีเขา้มาใน

ความคิดตอนนัน้เป็นสิ่งท่ีเป็นไปไดท้ัง้นัน้  

 

     วัตถปุระสงคข์องกิจกรรมนี ้เพื่อใหค้ณุไดส้ ารวจทกุๆดา้นในชีวิต อย่างใหผ้อ่นคลายและไมเ่ครียด  
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2. สรำ้งวิสยัทศัน ์ น ากระดาษมาอีกแผน่ เขยีนไวด้า้นบนสดุว่า   

“ถา้ฉนัเป็น หรือท า หรือมีทุกอยา่งไดต้ามท่ีตอ้งการ ภาพความส าเร็จจะเป็นดังต่อไปน้ี”   

ถา้คณุถามว่า “นีเ่ป็นการจินตนาการใชไ่หม” ค าตอบคือ “ใชแ่ลว้”  
 

วตัถปุระสงคข์องกำรจินตนำกำรในขอ้น้ี ก็เพ่ือใหค้ณุไดก้ำ้วออกไปจำก Comfort Zone ยืด

ขยายศักยภาพตนเองออกไปจากเดิม (Stretch) หรือออกจากขอ้จ ากดัตา่งๆสว่นตวัของคณุ อย่าเพิ่ง

กงัวลกบัอปุสรรคปัญหาใดๆ ในกิจกรรมนีข้อใหค้ณุวาดภาพความส าเร็จนัน้ขึน้มาในจินตนาการ

เท่านัน้  
 

ในขณะที่วาดภาพในใจ ขอใหค้ณุนกึถึงองคป์ระกอบตา่งๆ ของภาพ เชน่ รปูร่าง สีสนั สมัผสั กลิ่น 

ความรูส้ึกท่ีอยู่ในภาพนัน้  ภาพสามารถบนัทึกทัง้เร่ืองราว และความรูส้ึก ไดม้ากกว่าเพียงประโยคท่ี

เขยีนขึน้  

การคน้ควา้ทางดา้นประสาทวิทยาศาสตร ์ (Neuroscience)  หรือการท างานของสมองไดพ้บว่า  เมื่อ

ขอ้มลูไดร้บัการน าเสนอดว้ยค าพดูใหก้บักลุม่ผูฟั้ง หลงัจากเวลาผา่นไป 72ชัว่โมง ไดม้ีการสอบ 

พบว่าพวกเขาจ าเร่ืองราวไดเ้พียง 10% ของขอ้มลูเท่านัน้ แตเ่มื่อเปลี่ยนเป็นภาพ พบว่าพวกเขาจ า

เร่ืองราวไดถึ้ง 65% การจ าเป็นภาพจึงจะท าใหเ้ราไมล่ืมเป้าหมายนัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลงัจำกท ำขอ้ขำ้งบนเสรจ็แลว้ เพ่ิมอีกหวัขอ้หน่ึงเขำ้ไปดว้ยคือ 

“สงัคม สิ่ งแวดลอ้ม หรือสถานการณโ์ลก” คณุอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขัน้อย่างไร 

ในโลกใบนี ้ เชน่ เมืองที่คณุอยู่ เป็นเมืองที่มีตน้ไมม้ากท่ีสดุ   คนมากมายใชจ้กัรยานในการเดินทางไป

ท างานในเมืองที่คณุอยู่ เป็นตน้  คณุอาจไดค้วามคิดสรา้งสรรคห์ลากหลาย อย่างที่ไมเ่คยคิดมากอ่น  
 

จากนัน้ ใหค้ณุมองภาพทัง้หมดท่ีคณุตอ้งการอีกครัง้ ภาพของคณุ อยู่ในเมืองหรือโลกที่คณุอยากให้

เป็นใชส้มาธิในการมองเห็นภาพทัง้หมด คลา้ยการนัง่สมาธิ  

 

3. เขียนเป้ำหมำย  
จากสิ่งที่คณุไดส้รา้งวิสยัทัศนข์ึน้ทัง้หมด ซ่ึงอาจมีมากมายหลายอย่าง แตล่องเลือกสกัไมเ่กิน 10 ขอ้ 

และเขยีนลงไปบนกระดาษอย่างเป็นรปูธรรม ในการเขยีน คณุควรเขยีนเป็นประโยคในปัจจบุนั คลา้ย

ว่าสิ่งนัน้ไดเ้กิดขึน้แลว้ เชน่ “ตอนน้ี ฉนัยืน่นำมบตัรต ำแหน่งใหม่ของฉนัดว้ยควำมภมิูใจ ใหก้บั

ลกูคำ้”  “ฉนัก ำลงัพำครอบครวัมำทวัรย์โุรป อยำ่งสบำยๆ ดว้ยเงินของตนเอง” 
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มีการวิจยัท่ีระบวุ่า คนท่ีเขยีนเป้าหมายลงไปชดัเจน อีกทัง้บอกกบัเพื่อนสนทิว่าเป้าหมายนัน้คืออะไร 

และคอยเลา่ใหเ้พื่อนฟังว่า ตอนนีท้ าไปไดคื้บหนา้เท่าใดแลว้ สามารถบรรลผุลลพัธไ์ดถึ้ง 75% ของ

สิ่งท่ีตัง้ใจไว ้ แตค่นท่ีไมเ่ขียนกลบัท าไดไ้มถึ่ง 50% ท่ีตัง้ใจไว ้
 

ในขอ้นี ้ ขอใหค้ณุคิดถึงสิ่งท่ีตอ้งกำรจรงิๆ ไม่ใช่สิ่งท่ีคณุควรจะตอ้งกำร สิ่งนีค้วรมี

ความหมายตอ่ตวัคณุจริงๆ  
 

4. เขียนเป้ำหมำยของรำยปี 

ท าขอ้ที่หนึง่ถึงสาม ซ า้ทกุๆปี ส าหรบัเป้าหมายแตล่ะปี พยายามจ ากดัไวไ้มเ่กิน หา้หรือหกขอ้ และ

พิจารณาดว้ยว่า สอดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะยาวของคณุหรือไม ่ เพราะถา้คณุบรรลเุป้าหมายของ

แตล่ะปี คณุก็มีความคืบหนา้ไปสูเ่ป้าหมายใหญ่หา้ปีของคณุไดแ้ลว้ อย่าลืมว่าคณุปรบัเปลี่ยน

เป้าหมายไดเ้สมอ  
 

                                       “Logic will get you from A to B. 

                                     Imagination will take you everywhere.” 

                                                                 - Albert Einstein 

 

5. เขียนเป้ำหมำยรำยหกเดือน 

จากนัน้ย่อยเป้าหมายออกมาว่า เพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายแตล่ะปี:  

 ภายในหกเดือน วางแผนว่าจะบรรลผุลลพัธอ์ะไรบา้ง 

 และคณุจะท าอะไรบา้ง 

 สามเดือน วางแผนว่าจะบรรลผุลลพัธอ์ะไรบา้ง และคณุจะ 

ท าอะไรบา้ง 

 หนึง่เดือน  วางแผนว่าจะบรรลผุลลพัธอ์ะไรบา้ง และคณุจะ 

ท าอะไรบา้ง 

 อะไรท่ีคณุควรลงมือท าในแตล่ะอาทิตย ์  

 

คณุอาจกลบัมาดเูป้าหมายที่คณุเขยีนไว ้บ่อยเท่าท่ีตอ้งการ  

ปรบัเปลี่ยนเป้าหมายหรือกิจกรรมท่ีจะท าไดเ้สมอ  เมื่อร ูส้ึก 

ว่ามีเป้าหมายมากเกินไปและซับซอ้น คณุอาจตดัหรือจัดล าดบั 

ความส าคญัใหม่ ท่ีส าคญัคือ ลงมือท าหรือปฏิบตัติามแผนท่ีวางไว ้

เพราะหากปราศจากการลงมือท า คณุอาจมีความคืบหนา้บา้ง 

แตไ่มม่ีประสิทธิผลเท่าท่ีคณุตอ้งการ 

 

หำกไม่บรรลเุป้ำหมำยท ำอยำ่งไร 

เราไมค่วรวิพากษวิ์จารณต์นเองดา้นลบ เพราะอาจท าใหก้าร 

มองตนเองดา้นลบถกูบนัทึกไวใ้ตจิ้ตส านกึว่าเป็นความลม้เหลว  

สิ่งท่ีควรท าคือ เพียงยอมรบัว่าไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

และลองวิเคราะหว่์านีคื่อสิ่งท่ีคณุยงัตอ้งการอยู่หรือไม่  
 

 

สถิติท่ีน่ำสนใจ 

การศึกษาของ Rutgers 

University ไดพ้บว่า เมื่อบอก

กลุม่ทดลองว่าจะมีคนชว่ย

ยกกลอ่ง พวกเขาประเมิน

น า้หนกัของกลอ่งนอ้ยลง

กว่าความเป็นจริง 10%   

ในขณะที่กลุม่ท่ีไมม่ีการบอก

กอ่น กลบัประเมินน า้หนกั

ของกลอ่งมากกว่า 

mailto:info@spg-asia.com


AcComm & Image International                                                                       www.spg-asia.com 

Contact us: Tel. (66) 2197 4588-9,    Email: info@spg-asia.com    All rights reserved. 
 6 

 

 

 

 

 

 

 

หำกบรรลเุป้ำหมำยท ำอยำ่งไร 

หลายครัง้ที่เราบรรลเุป้าหมาย และไมไ่ดคิ้ดถึงเสน้ทางที่ผา่นมากอ่นความส าเร็จ เราควรตอบรบัสิ่งนี้

เชน่เดียวกนั ใหเ้วลากบัประสบการณน์ัน้สกัพกั ปลอ่ยใหต้นเองร ูส้ึกถึงความพอใจเหลา่นัน้ ใหร้างวัล

ตนเอง แมเ้พียงการตบไหล่ตนเองเบาๆ ก็ยงัดี 
 

กระต ุน้กำรลงมือปฏิบติัดว้ยภำพท่ีสรำ้งแรงบนัดำลใจ 

คณุอาจแปะภาพท่ีสรา้งแรงบนัดาลใจใหค้ณุไดเ้ห็นบ่อยๆ เชน่ 

 เป้าหมายดา้นสขุภาพ:  ตดิรปูสาวหุ่นดี แข็งแรง หนา้ทอ้งมีกลา้มสวยงาม 

 เป้าหมายดา้นความสมัพนัธ:์  ตดิรปูภาพเพื่อน หรือคูร่กัท่ีมีความสขุในแบบท่ีคณุตอ้งการ หรือถา้

ไมม่ี อาจเป็นค าตา่งๆ ท่ีตรงกบัรปูแบบ หรือคณุสมบัตคิวามสมัพนัธท่ี์คณุตอ้งการ 

 เป้าหมายดา้นการเดินทางท่องเท่ียว:  ตดิภาพสถานท่ีท่ีคณุอยากไปท่องเท่ียว 

 

 

เคร่ืองมือช่วยตัง้เป้าหมาย The Wheel of Life 

นอกจากวิธีนี ้ยงัมีเคร่ืองมืออนัหนึง่ ท่ีชว่ยใหก้ารเลือกหวัขอ้ที่คณุอยากจะโฟกสันัน้งา่ยขึน้ เคร่ืองมือนี้

ชื่อ The Wheel of Life ซ่ึงจะแบ่งออกเป็นหวัขอ้ในแปดดา้นในชีวิตของคนเรา และใหค้ณุประเมินในแตล่ะ

หวัขอ้ ว่าคณุพอใจกบัแตล่ะหวัขอ้มากนอ้ยเท่าไหร่ ผลท่ีออกมาจะท าใหค้ณุเห็นภาพชดัเจนมากขึน้ เพื่อ

เลือกว่าจะโฟกสัอะไรดี  

 

 
 

Wheel of Life Coaching Tool 
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“คูม่อืการโคช้ เพื่อผูน้  ายคุใหม”่ 

 
 
 

สมรรถนะในการเป็นโคช้ท่ีมีประสิทธิผล ก าหนดโดยองคก์รกลางตา่งๆ ท่ีรบัรองคณุวฒิุของโคช้ มี

ความคลา้ยคลึงกนั อย่างไรก็ตาม เมื่อระบไุปท่ีการโคช้ในองคก์ร มีองคป์ระกอบและบริบทท่ีแตกตา่ง

จากการน าโคช้จากภายนอกองคก์รเขา้มา อีกทัง้ผูบ้ริหารและผูน้  าขององคก์ร มีบทบาทหนา้ท่ีประจ า 

การเตรียมผูน้  าในองคก์รใหเ้ป็นโคช้ มีปัจจยัเพิ่มเตมิท่ีควรตอ่การพิจารณา กอ่นการประยกุตใ์ชท้กัษะ

ในองคก์รอย่างมีประสิทธิผล  ไปจนถึงการสรา้งการโคช้ ใหเ้ป็นวัฒนธรรมองคก์ร  

หนงัสือเลม่นี ้กลา่วถึงการเตรียมผูน้  า ในการโคช้ผูท่ี้มาจากตา่งวัฒนธรรมดว้ย ทัง้นีเ้พื่อพรอ้มรบั

บริบท AEC    

การศึกษาตา่งๆ ชี้ใหเ้ห็น ROI ของการพฒันาบคุคลดว้ยการโคช้อย่างชดัเจน การสานตอ่การโคช้ให้

เป็นวัฒนธรรมองคก์ร จึงเป็นสิ่งจ าเป็น ส าหรบัผูน้  ายคุใหม ่ และองคก์รท่ีมุ่งส ูค่วามส าเร็จท่ียัง่ยืน 

หนงัสือเลม่นี ้เขยีนขึน้เพ่ือประโยชนข์องผูอ้่าน ท่ีมีค าถามว่า 

 

1. การโคช้คืออะไร แตกตา่งอย่างไร ดีอย่างไร 

2. เตรียมผูบ้ริหารใหเ้ป็นโคช้ท่ีมีประสิทธิผลไดอ้ย่างไร 

3. สมรรถนะ-พฤตกิรรมของโคช้ท่ีมีประสิทธิผลเป็นอย่างไร 

4. โคช้ดว้ยวัตถปุระสงคต์า่งกนั โคช้ควรมีสมรรถนะอะไร และตอ้งคิดหรือท าอย่างไร 

5. จะขยายผลการโคช้ไดอ้ย่างไร 

6. ท าอย่างไรในการสรา้งการโคช้ใหเ้ป็นวัฒนธรรมองคก์ร  

 

                 

                        หาซ้ือไดแ้ลว้ที่รา้นหนงัสือชัน้น าทัว่ไป 

 

 

 

เขยีนโดย ดร. อจัฉรา จุย้เจริญ  

โคช้ผูบ้ริหารท่ีไดร้บัการรบัรองจากสมาพนัธโ์คช้นานาชาต ิ

(ICF) และผูอ้อกแบบหลกัสตูรการโคช้ ท่ีไดก้ารรบัรอง

มาตรฐานสากลจาก ICF   
 

ค านยิมโดย Marshall Goldsmith โคช้ผูบ้ริหารอนัดบัหนึ่ง

ของโลก  และผูเ้ขยีนหนงัสือ  "What Got You Here Won't 

Get You There" 
 

วางจ าหนา่ยเพียงหา้วัน  ขึน้เป็น Best Seller หนงัสือใน

หมวดบริหารท่ีขายดีของซีเอ็ดบุค๊เซ็นเตอร ์
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ICF Approved Program – Coaching Certification 

COACHING  

 

 

 
 

     
 

หลกัสตูรกำรโคช้ของแอคคอมฯ ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนในระดบัสำกล (ACSTH) พรอ้ม

หลกัสตูรต่อเน่ือง กำรโคช้ขัน้สงู (CCE) จำก International Coach Federation หลกัสตูรเดียวใน

ประเทศไทย ท่ีออกแบบมำเพ่ือกำรโคช้ในองคก์ร ส ำหรบัผ ูบ้รหิำร ผ ูจ้ดักำร หวัหนำ้งำนใน

องคก์รโดยเฉพำะ และสอนไดท้ัง้ภำษำองักฤษและภำษำไทย 

 

ACSTH คืออะไร 
ACSTH มาจาก Approved Coach Specific Training Hours 
คือโปรแกรม หรือหลกัสตูรการสอน การพฒันาสมรรถนะการโคช้ ท่ีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการ

เรียนการสอน และฝึกปฏิบตักิารโคช้ โดยสมาพนัธโ์คช้นานาชาต ิหรือ International Coach Federation 

(ICF) ซ่ึงถือไดว่้าเป็นมาตรฐานสากล  
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หลกัสตูรท่ีจะไดร้บัการรบัรอง จะตอ้งผา่นการตรวจสอบรปูแบบการเรียนการสอนที่ไดม้าตรฐานและ

ถกูตอ้งตามระเบียบของ ICF และมีชัว่โมงการเรียนอย่างนอ้ย 30 ชัว่โมง หรือมากกว่า 

 

โดยปกตแิลว้ ในการสมคัรเป็นสมาชิกของ ICF ไดน้ัน้ ICF จะตรวจสอบกอ่นว่าผูส้มคัรไดร้บัการอบรม

โคช้ท่ีเป็น Coach Specific Training เชน่โปรแกรม ACSTH มาหรือยงั  ส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการสมคัรสอบ

รบัรองวฒิุบตัรการโคช้ หรือเป็นโคช้ ท่ี ICF รบัรอง จ าเป็นตอ้งผา่นการอบรม Coach Specific Training 

มาแลว้ 60 ชัว่โมง (ยงัมีขอ้ก าหนดอ่ืนๆอีก) ซ่ึงโปรแกรม ASCTH คือโปรแกรมที่ไดร้บัการยอมรบัโดย 

ICF ว่าครบถว้นถกูตอ้งตามกฎเกณฑท์กุอย่างแลว้  
 
 

CCE คืออะไร 
CCE มาจาก Continuing Coach Education  
CCE Program คือ คือโปรแกรม หรือหลกัสตูรการสอนหรือพฒันาสมรรถนะการโคช้ขัน้สงู 

(Advanced) ท่ีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการเรียนการสอน และฝึกปฏิบตักิารโคช้ โดย ICF สว่นใหญ่จะ

เป็นหลกัสตูรตอ่ยอดในสมรรถนะการโคช้ หรือการน าเคร่ืองมือการโคช้เขา้มาใช ้โดยท่ีแนวทางยงัตอ้ง

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีก าหนด โดย ICF 

 

หลกัสตูรท่ีจะไดร้บัการรบัรองและเคร่ืองหมาย CCE ได ้จะตอ้งผา่นการตรวจสอบรปูแบบการเรียน

การสอนท่ีไดม้าตรฐาน และถกูตอ้งตามระเบียบของ ICF เพื่อระสิทธิผลของโปรแกรม  

 

ขอ้มลูเพิ่มเตมิ สามารถดไูดท่ี้ http://www.coachfederation.org/ 
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ICF Approved Programs 

Delivered by AcComm 

หลกัสตูรการโค้ชของแอคคอมฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากลจาก 
สมาพนัธโ์ค้ชนานาชาติ (International Coach Federation) 

 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรการโคช้ (60 ICF Approved Hrs.) 
Coaching Essentials and Principles Certificate Program 
 

 หลกัสตูรการโคช้ขัน้สงู “Leader & Manager” as a Coach  

(20 ICF Approved Hrs.) 
 

 หลกัสตูรการโคช้ขัน้สงู “Strengthen Core Coaching Competency 

“Communication” (includes “Coaching in AEC context”) 
(18 ICF Approved Hrs.) 
 

 Group Coaching & Team Coaching 
 Leadership Coaching & Executive Coaching 
 การสร้างวฒันธรรมการโค้ช (Creating Coaching Culture) 

 

 

 

 

 

Hot 

Coaching  

Certificate Program 

พฒันำทกัษะกำรโคช้  สรำ้งวฒันธรรมกำรโคช้ในองคก์ร 

รปูแบบ: อบรม โคช้ตวัตอ่ตวั หรือโคช้กลุม่ย่อย 

Developing & Mentoring Internal Coach and Developing Coaching Culture 

 

mailto:info@spg-asia.com

