หลักสูตร การโค้ ชเพื่อสร้ างผลการปฏิ บัติงานที่สูงขึน้

Course outline หลักสู ตรการโ ชเพือ่ สรางผลการปฏิบัติงาน ี่สูงขึน้ (+)
(Coaching for High performance)

(หลักสู ตร 1 วัน

โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/เหตุผล
 ผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การที่ประสบความสาเร็ จ จะมีทีมที่มีทกั ษะในการทางาน และมีแรงจูงใจในการพิชิด

เป้ าหมาย การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการวัดและพัฒนาความมีประสิ ทธิ ผล
ในการทางานของบุคลากรในองค์กร โดยการเริ่ มต้นเป็ นวัฏจักร ดังนี้.....

กาหนดเปาห าย
ตนป
การ หรางวัล ล
พั นาบุ ลากร

บ วนผลงาน
กลางป
ปร เ ินผลงาน
ปลายป
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 การบริ ห ารผลการปฏิ บตั ิ งานให้มี ประสิ ทธิ ผลสู ง ผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การควรมี บ ทบาทเป็ นโค้ชใน

ขั้น ตอนต่ า งๆ ให้ ก ับ ที ม งานในแต่ ล ะช่ ว งเวลาและสถานการณ์ เพื่ อกระตุ ้นจู ง ใจให้ บุ ค ลากรน า
ศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ และพัฒนาตัวเองได้ดว้ ยตัวเอง เช่น.....
 การโค้ชเพื่อตั้งเป้ าหมาย (Goal Setting)
 การโค้ชเพื่อการปฏิบต
ั ิงาน (Coaching on Job)
 การโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance)
 การโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
ั พนักงาน จะทาให้
 การพัฒนาทักษะการเป็ นโค้ชโดยการมุ่งเน้นการพัฒนาผลการปฏิ บตั ิ งานให้กบ
สามารถสร้างคุณภาพของผลงานผ่านบุคลากรได้อย่างเต็มที่ และจูงใจให้บุคลากรมุ่งมัน่ กับเป้ าหมาย
ของตัวเอง ทาให้ผจู ้ ดั การไม่ตอ้ งคอยออกคาสั่ง หรื อแนะนาโดยตรง ซึ่ งอาจไม่ได้รับการยอมรับจาก
บุคลากร เพราะบุ คลากรย่อมมีวิธีการที่เป็ นของตัวเอง และอยากใช้วิธีการของตัวเองมากกว่า โดย
ได้รับการดูแล และตรวจสอบติดตาม โดยผูจ้ ดั การที่ไม่แทรกแซงงานพนักงาน

จุดปร สง ์ของหลักสู ตร








เพื่อทาให้ผจู ้ ดั การมองเห็นหลักการของการเป็ นโค้ชเพื่องบริ หารผลการปฏิบตั ิงานให้กบั บุคลากรได้
ชัดเจนขึ้น
เพื่ อทาให้ผูจ้ ดั การสามารถประยุก ต์ท กั ษะการเป็ นโค้ช กับ การบริ การผลการปฏิ บ ตั ิ ให้ก ารพัฒนา
ทีมงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนมีเครื่ องมื อและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในฐานะโค้ชในแต่ละช่ วงเวลาของ
วัฏจักรการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องแม่นยายิง่ ขึ้น
เพื่อทาให้ผูเ้ รี ยนสร้ า งกระบวนการโค้ชทีมงานตามผลการปฏิ บตั ิ งานได้ด้วยตัวเองตาม Style ที่
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมของตัวเอง
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เนือ้ หาของหลักสู ตร










Course Outline)

Session I : การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน (performance Management)
 หลักการบริ หารผลการปฏิบต
ั ิงานที่มีประสิ ทธิผล
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริ หารผลการปฏิบต
ั ิงาน
 วงจรและวัฏจักรการบริ หารผลการปฏิบต
ั ิงานแบบต่างๆ
 Workshop: กาหนดแนวทางการบริ หารงานของตัวเอง
Session II : ทักษะสาคัญของการโค้ชงาน (Coaching Skill)
 การใช้คาถามทรงพลัง (Effective Questioning)
 การฟั งเชิ งรุ กอย่างตั้งใจ (Active Listening)
 การให้ขอ
้ มูลป้ อนกลับเชิงบวก (Positive Feed forward)
 การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ (Direct Communication)
 การกาหนดเป้ าหมายร่ วมกัน (Goal Setting)
 กิจกรร I: การใช้คาถามเสริ มพลัง
 กิจกรร II: การใช้เทคนิ คการฟั งเชิ งรุ ก
Session III : การประยุกต์กระบวนการโค้ชชิ่งในวัฏจักร
 การโค้ชเพื่อตั้งเป้ าหมาย (Goal Setting)
 การโค้ชเพื่อการปฏิบต
ั ิงาน (Coaching on Job)
 การโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
 การโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
 Workshop: การออกแบบโปรแกรมการโค้ชชิ่ ง
 กรณีศึกษา : กระบวนการโค้ชผลการปฏิบต
ั ิงาน
Session IV : หลักการของผูจ้ ดั การใจฐานะโค้ช
 หลักการของการเป็ นโค้ชที่ดี
 สิ่ งที่โค้ชชี่ ตอ
้ งการจากโค้ช
 การบริ หารผลการปฏิบต
ั ิงานในฐานะโค้ช
 Workshop: สรุ ปแนวทางการโค้ชผลการปฏิบต
ั ิงานของตัวเอง
การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝน
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ขบวนการ Process นการฝึ กอบร
 ชหลักการ การเรี ยนรู ของผู หญ่ Adult Learning)

·
·
·
·

ห ายเหตุ : 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)


การ ชกร บวนการโ ชชิ่ง Coaching) กับการฝึ กอบร

ห ายเหตุ: 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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ก่นสา ญ
ั ของการฝึ กอบร นรู ป บบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

ห ายเหตุ: 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
 นว างการบรรยายสไลด์ 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

 กิจกรร เชิงปฏิบัติการ 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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 การ สดงบ บา ส ติ Workshop) ผ่ านกรณีศึกษา
 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

 การบานเพือ่ การนาไปฝึ กฝน ล 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

ผู ี่เห า ส กับหลักสู ตรนี้
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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