พัฒนาตนเองและทีมงานด้ วยหลักคิดแบบ Mind Map - Changing and Coaching (1D)

Course outline
หลักสู ตร พัฒนาตนเองและทีมงานด้ วยหลักคิดแบบ Mind Map - Changing and Coaching

( Developed Yourself & Team with Mind Map – Changing and Coaching )
(หลักสู ตร 1 วัน)
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

หลักการ/แนวความคิด
 Mind Map เป็ น เครื่ องมือด้านความคิดที่ออกแบบโดยเลียนแบบการทางานของสมอง ซึ่งเป็ นการแสดงผล
ของ “ภาษาของสมอง” เป็ นวิธีเดียวกับทีส่ มองคิด ใช้ได้ท้ งั การนาข้อมูลเข้า (จดบันทึก) และออกจากสมอง
(ระดมสมอง แสดงความคิด) ดังนั้นการเข้าใจหลักการทางานของสมอง รวมทั้งการคิดอย่างเป็ นระบบ เมื่อ
นามาประยุกต์เข้ากับเครื่ องมือ Mind Map ทาให้เกิดเครื่ องมือที่ง่ายและสะดวกต่อการแปลความคิดที่อยูใ่ น
สมองออกมาเป็ นสิ่ งที่สามารถมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
 การบริ หารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิ ทธิ ผลต้องเริ่ มที่ตวั เราเองที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น และทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อผูอ้ ื่นยอมรับความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองเสี ยใหม่
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ผูน้ ายังต้องช่วยเหลือให้ผอู ้ ื่นสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
ได้ดว้ ยตัวของเขาเอง
 การพัฒนาการสอนงาน (Coaching) ให้กบั ผูจ้ ดั การ/หัวหน้างานจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างสู งในปั จจุบนั เพราะ
พบว่าผูจ้ ดั การ/หัวหน้างานจะเกิดความเครี ยดที่ตอ้ งสั่งงานให้กบั ลูกน้องแล้วไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ
ดังนั้นการสอนงาน (Coaching) จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรพัฒนาทักษะนี้ให้กบั ผูจ้ ดั การ/หัวหน้างาน
เพื่อให้สามารถทาให้บุคลากรพัฒนาตัวเองได้ดว้ ยตัวเอง
 การสอนงาน (Coaching) มีความแตกต่างกับการสอน (Teaching) โดยที่การสอนงาน จะมุ่งเน้นที่พฤติกรรม,
ทัศนคติ และบุคลิกภาพของโค้ชชี่เป็ นสาคัญ โดยทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนาความรู ้ ความสามารถที่มี
อยูแ่ ล้วออกมาปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายตามที่ตอ้ งการ ในขณะที่การสอนมุ่งเน้นที่เนื้อหาของงานเพียง
อย่างเดียวเพื่อให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาฟังแล้วนาไปปฏิบตั ิเท่านั้น
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วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรม
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒ
ั นาทักษะและกระบวนการคิดแบบองค์รวม การคิดแบบบูรณการ และการคิดอย่างเป็ น

ระบบ ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการคิดและการถ่ายทอดโดยใช้ Mind Mapping
 เพื่อสร้างการเรี ยนรู ้ในเรื่ องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
 เพื่อทาให้ผน
ู ้ าสามารถบริ หารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
 เพื่อทาให้ผน
ู้ าสร้างแนวคิดในการบริ หารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้วย Style ที่ เหมาะสมกับ ตัวเอง
 เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของการเป็ นโค้ชให้กบั ผูจ้ ดั การ
 เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน (Coaching)ในเรื่ องต่างๆ ให้กบั ผูจ้ ดั การ/หัวหน้างาน และกระตุน้ ให้เกิดการ

นาไปใช้ให้เหมาะสมกับ Style ตัวเอง
 เพื่อกาหนดโปรแกรมการสอนงาน (Coaching) ร่ วมกับผูจ้ ดั การ/หัวหน้างานให้สามารถนาไปใช้จริ งในการ

สอนงาน (Coaching) บุคลากรในองค์กร

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART1 : ประยุกต์ หลักคิดเชิงระบบกับการคิดด้ วย Mind Map และการประยุกต์ ใช้
 เข้าใจหลักการทางานของสมองซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการคิด
 เข้าใจหลักการคิดอย่างเป็ นระบบ
 เริ่ มต้นMind Map ด้วยการกาหนดเป้ าหมายตามหลัก SMART GOAL
 ทาความเข้าใจกับหลักการคิดอย่าง Mind Map
 หลักการเขียน Mind Map อย่างถูกวิธี
 เทคนิ คการคิดและเขียน Mind Map เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนงานและบริ หารงาน
 Workshop : กาหนดเป้าหมายและสร้ าง Mind Mapping
 PART 2 : สารวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลีย่ นแปลง”
 ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 สัญญาณการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 กาหนดประเภทของการเปลี่ยนแปลง
 สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
 การสอนให้พนักงานจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
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 PART 3 : หลักพืน
้ ฐานของการสอนงานCoaching และพัฒนาทักษะการสอนงาน
 องค์ประกอบของการสอนงาน
 เทคนิ คการใช้คาถามให้ถูกจุด (Questioning)
 การรับฟั งอย่างตั้งใจ (Listening)
 การให้ขอ
้ มูลป้ อนกลับของโค้ช (Feed back)
 การสนับสนุ นแนวความคิดของโค้ชชี่ (Motivation)
 การสร้างเป้ าหมายร่ วมกัน (Goal)
 Workshop : การนาทักษะต่ างๆมาประยุกต์ ใช้
 PART 4: เคล็ดลับและเครื่องมือสาหรับการสอนงาน
 การคัดเลือกตัวโค้ชชี่ และการเตรี ยมตัวก่อนการเป็ นโค้ช
 ขั้นตอนการสอนงาน
 การออกแบบโปรแกรมการสอนงานของตัวเอง
 ตัวอย่างการใช้คาถามประเภทต่างๆ
 Role Playing การโค้ชแบบ 1:1

รูปแบบการฝึ กอบรมตามหลักสู ตร






การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนาความรู้ที่
ได้เรี ยนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทางานของตัวเอง
- การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตวั เพื่อให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทางานเป็ นทีม
- กรณี ศึกษา : ตัวอย่างเหตุการณ์ / ประสบการณ์จริ งของทางวิทยากร
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผฝู้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 ผูจ้ ดั การ
 หัวหน้างานทุกระดับ
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