หลักสูตร เทคนิคการโค้ ชพิชิตเป้ าหมาย

Course outline หลักสู ตรเท นิ การโ พิ ิตเปาหมาย (+)
(Coaching for Goal)

(หลักสู ตร 1 วัน)

โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/เหตุผล
 เป้ าหมาย (Goal) เป็ นผลลัพธ์ที่ทุกคนต้องการไปให้ถึง หากเป้ าหมายนั้นเป็ นสิ่ งที่เราตั้งขึ้นมาด้วยตัวเอง

แค่ ใ นชี วิตการท างานบางครั้ งเป้ าหมายที่ เราไปให้ถึ ง กลับ ไม่ ใ ช่ เป้ าหมายที่ เราคาดหวัง ท าให้เกิ น
ความรู้สึกที่ทอ้ แท้เมื่อเจอปั ญหาและอุปสรรค หัวหน้าที่มีความสามารถจะใช้กระบวนการโค้ ชเพื่อช่วย
ให้ทีมงานสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ดว้ ยเทคนิคการโค้ชพิชิดเป้ าหมาย (Coaching for Goal)
 หลักการโค้ชที่ดีสามารถทาให้โค้ชชี่ดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นนอยูใ่ นตัวเอง นาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
กระตุน้ จูงใจให้โค้ชชี่ มองเป้ าหมายเป็ นเรื่ องท้าทาย และช่วยให้โค้ชชี่ มีทางเลือกที่หลากหลายในการ
ก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่ เป้ าหมายด้วยการตัดสิ นใจด้วยวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง

กร บวนการโ

โ

โ

 เทคนิคการโค้ชโดยการใช้เครื่ องมือต่างๆ จะช่วยให้โค้ชสามารถช่วยเหลือโค้ชชี่ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล

ตามความเหมาะสมของโค้ชชี่แต่ละคนและปั ญหาอุกสรรค์ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการโค้ชพิชิดเป้ าหมาย
(Coaching for Goal) ควรพัฒนาการใช้เครื่ องมือจนเข้าใจและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการ
เสริ ม กับ กระบวนการโค้ช ที่ ช่ ว ยให้ โ ค้ช พิ ชิ ด เป้ าหมายของเขาได้ ก็ เ ท่ า กับ โค้ช พิ ชิ ด เป้ าหมายได้
เช่นเดียวกัน
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จุดปร สง ์ของหลักสู ตร








เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจหลักการและกระบวนการเป็ นโค้ชที่ถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ดว้ ยตัวเอง ผ่าน
การเรี ยนรู้และทดลองปฏิบตั ิจริ งใน Class
เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถสร้างเครื่ องมือที่ใช้ประกอบการโค้ชได้ดว้ ยตัวเอง ทาให้มีเทคนิคการโค้ชที่เป็ น
Style ของตัวเองและมีความเหมาะสมกับโค้ชชี่มากยิง่ ขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะการเป็ นโค้ชด้านต่างๆ ให้พร้ อมสาหรับการช่ วยเหลื อโค้ชชี่ สร้ างแนวความคิด และ
วิธีการที่เป็ นของตัวเอง จูงใจให้โค้ชชิ่งพิชิดเป้ าหมายได้ดว้ ยตัวเองโดยผ่านการโค้ช
เพื่อสร้ างสถานการณ์ ให้เกิ ดการทดลองโค้ชกันเองใน Class ผ่านเทคนิ คและเครื่ องมือต่างๆ ทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจวิธีการใช้เครื่ องมือได้ดว้ ยตัวเองอย่างแท้จริ ง

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 Session I

: หลักพื้นฐานของการเป็ นโค้ช
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ชเพื่อเป้ าหมาย
 แก่นสาคัญของการโค้ชเพื่อเป้ าหมาย (Coaching for Goal)
 หลักการที่ควรเป็ นแนวความคิดของโค้ช
 สิ่ งที่โค้ชชี่ คาดหวังความช่ วยเหลือของโค้ช
 Workshop: กาหนดสิ่ งที่จะไปโค้ช
 Session II : ทักษะสาคัญที่โค้ชใช้ในการโค้ช
 การใช้คาถามเสริ มพลัง (Power of Questioning)
 การรับฟั งเชิ งสึ กอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
 การให้ขอ
้ มูลป้ อนกลับในแง่ดี (Optimal Feedback)
 การจูงใจและให้ทาสิ่ งใด (Encouragement)
 การกาหนดเป้ าหมายร่ วมกัน (Goal Setting)
 กิจกรรม : การใช้คาถามเสริ มพลัง
 Session III : การใช้เครื่ องมือประกอบการโค้ช
 เทคนิ คการโค้ชด้วย Grow Model
 การใช้คาสาคัญ (Key words) ประกอบการโค้ช
 การดาเนิ นการโค้ชด้วยรู ปภาพ รู ปทรงต่างๆ
 เทคนิ คการโค้ชด้วยการตั้งประเด็นของโค้ชชี่
 Workshop: กาหนดแนวทางการโค้ชของตัวเอง
 Role Playing: ดาเนิ นการโค้ชกับเพื่อนๆ
 Session IV : การออกแบบกระบวนการโค้ชพิชิดเป้ าหมาย
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หัวใจสาคัญของการโค้ชพิชิดเป้ าหมาย
 กระบวนการโค้ชอย่างมีรูปแบบ
 Workshop: ออกแบบโปรแกรมด้วยตัวเอง
 ประเด็นสาคัญที่ควรระวังระหว่างการโค้ช
 บทบาทสาคัญที่โค้ชควรปฏิ บต
ัิ
 การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝน
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ขบวนการ (Process) ในการฝึ กอบรม
 ใ หลักการ การเรยนรู ของผูใหญ่ (Adult Learning)

·
·
·
·

หมายเหตุ : ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์ ในอดี ตของตัวเอง ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สานึ ก ผ่านการ
แสดงด้วยวงจรพฤติ กรรม หากต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงจึงต้องทาให้ผูเ้ รี ยนยินดี ที่จะปรับเปลี่ ยน
ความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู ้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)


การใ กร บวนการโ

ิง (Coaching) กับการฝึ กอบรม

หมายเหตุ: การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้ างความอยากเปลี่ ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลื อกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
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แก่นสา ญ
ั ของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบาย กระตุน้ ให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี
Commitment

 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิ ดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึ กให้จบั ประเด็นสาคัญที่อยูใ่ นสไลด์ (Slide) ได้ดว้ ยตัวเอง
 ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู ้ ไม่ได้บงั คับ

 กิจกรรมเ ิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
 สร้ างความเข้าใจในเนื้ อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้ างแนวความคิ ดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ ยนซึ่ งกัน
และกัน
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 การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่ านกรณศึกษา
 กรณี ศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริ งที่ผูเ้ รี ยนต้องเผชิ ญ หากมีการนาสิ่ งที่
ได้เรี ยนรู ้ประยุกต์กบั กรณี ศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการ
ใหม่ๆ ที่ได้เรี ยนรู ้กบั กรณี ศึกษา จะทาให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่าง
แม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิด
ผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริ ง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์จริ งหลังการ
ฝึ กอบรมแล้ว ผูเ้ รี ยนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทนั ที

 การบานเพือการนาไปฝึ กฝนแล ปฏิบัติจริง
 ผูเ้ รี ยนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลายเป็ นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการ Coaching จะทาให้ผเู ้ รี ยนอยากนาสิ่ ง
ที่รู้ไปใช้จริ ง
 การบ้านเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ ผูเ้ รี ยนนาไป
ปฏิบตั ิจริ ง

ผูทเหมา สมกับหลักสู ตรน้
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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