Positive Psychology Coaching Program (2D)

โปรแกรม หลักพืน้ ฐานการโค้ ชด้ วยจิตวิทยาเชิงบวก
(Positive Psychology Coaching Program)

(หลักสู ตร 2 วัน)

โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการและแนวความคิดเกีย่ วกับโปรแกรม
 กระบวนการโค้ช (Coaching Process) สามารถทาให้โค้ชชี่บรรลุเป้ าหมายได้ดว้ ยการดึงศักยภาพที่ซ่อน

อยูใ่ นตัวเองออกมา แล้วค้นหาวิธีการที่เหมาะสมของตัวเองไปสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการ

 การพัฒนาทักษะพื้นฐานของการโค้ช (Coaching Skill) เป็ นการดาเนินการให้โค้ชสามารถที่จะช่วยให้

โค้ชชี่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยโค้ชปฏิบตั ิตวั ในฐานะกระจกเงา เพื่อให้โค้ชชี่ได้สารวจตัวเอง
อย่างรอบด้าน แล้วสร้างความมัน่ ใจในตัวเองด้วยคุณค่าที่มีอยู่ พร้อมลงมือปฏิบตั ิใหม่ เพื่อไปสู่ เป้ าหมาย
ที่ตอ้ งการ
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 การโค้ชจะเริ่ มต้นเมื่อโค้ชชี่ สามารถกาหนดเป้ าหมายของตัวเองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เพื่อทาให้โค้ชชี่มี

ความชัดเจนก่อนที่จะสารวจตัวเอง แล้วคิดวิธีการที่เหมาะสมไปสู่ เป้ าหมาย

 การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) เป็ นกระบวนการโค้ชที่มุ่งเน้นเรื่ องดีๆ

ของโค้ชชี่เป็ นสาคัญ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของโค้ชชี่มีประสิ ทธิผลสู งที่สุด โดยการให้ความสาคัญที่ ....
สมรรถนะด้านคุณค่า (Value Base Competency)
จิตพลังเชิงบวกของโค้ชชี่ (Positive Intelligence)
เป้ าหมายที่มีพลังเชิงบวก (Positive Psychology Goal)
ความสมดุลของศักยภาพตัวเอง (Balance Potential)
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วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
o

o

o

o

o

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจหลักพื้นฐานของการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวกอย่างครบถ้วนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาทีมงานได้ทนั ที
เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ผ่านกระบวนการฝึ กฝนจริ งเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
อย่างแท้จริ ง สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ทนั ที
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีเวทีฝึกฝนการโค้ชในสถานการณ์ต่างๆ จนครบถ้วน แล้วนากลับไปดาเนินการโค้ชทีมงาน
ในสถานการณ์จริ งได้ดว้ ยความเชื่อมัน่ ของตัวเอง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถขอคาปรึ กษาระหว่างการโค้ชได้จากโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) ที่จะดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ทาให้สนุกสนานกับการเรี ยนรู ้เชิงปฏิบตั ิการของตัวเอง
เพื่อให้ผเู้ รี ยนเห็นรู ปแบบกระบวนการโค้ชที่ถูกต้องเหมาะสมจาก Master Coach แล้วประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินการโค้ชของตัวเองได้ทนั ทีใน Class จึงเพิ่มความเชื่อมัน่ และการเรี ยนรู ้อย่างลึกซึ้ งด้วยตัวเองจริ งๆ

รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสู ตรทั้ง 2 วัน
หลักพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการโค้ช (Principle of Coaching)
 การเรี ยนรู ้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล (Whole Brain Function)
 เทคนิ คการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
 การสื่ อสาร สร้างความสัมพันธ์ อย่างเข้าใจ (Build Rapport)
 หลักการ การใช้คาถาม&การฟั งเชิ งรุ กของโค้ช (Questioning & Listening)
 กิจกรรมย่ อย: เรี ยนรู ้หลักพื้นฐานการโค้ชด้านต่างๆ
 การเรี ยนรู ้และเข้าใจหลักการ จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
 การทางานของสมองมนุ ษย์ (Brain Working)
 หลักการจิตวิทยาเชิ งบวก (Positive Psychology)
 การโปรแกรมภาษาสื่ อสมอง (Neuro Linguistic Programming)
 การสร้างจิตพลังเชิ งบวก (Positive Intelligence)
 Workshop: การเชื่ อมโยงหลักการต่างๆ ให้เป็ นรู ปแบบของตัวเอง
 การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบตั ิการ (Coaching Skill Building)
 เทคนิ คการใช้คาถามทรงพลัง (Powerful Question)
 เทคนิ คการฟั งเชิ งรุ ก (Active Listening)
 เทคนิ คการให้ขอ
้ มูลป้ อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
 เทคนิ คการทาให้โค้ชชี่ ต้ งั เป้ าหมาย (Goal Setting)
 Role Playing: ดาเนิ นการฝึ กฝนแต่ละทักษะการโค้ช
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การฝึ กฝนการโค้ชในแต่ละสถานการณ์ดว้ ยตัวเอง
 การโค้ชด้วยสถานการณ์ที่เป็ นปกติ (Dilemma Coaching)
 การโค้ชด้วยกระบวนการ (GROW Model Coaching)
 การโค้ชตามกรณี ศึกษา (Case Study Coaching)
 การโค้ชที่คุณค่า (Value Coaching)
 Role Playing: ดาเนิ นการโค้ชซึ่ งกันและกันตามสถานการณ์
 การโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching)
 การเรี ยนรู ้กรอบของการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิ งบวก
 การกาหนดเป้ าหมายเชิ งจิตวิทยาเชิ งบวก
 การสร้างแกนของสมรรถนะด้านคุณค่า
 การสร้างแกนด้วยจิตพลังเชิ งบวก
 Role Playing: ดาเนิ นการโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิ งบวก
 การทบทวนบทเรี ยนและการฝึ กฝนโดย Master Coach
 การดาเนิ นการโค้ชโดย Master Coach
 การแลกเปลี่ยนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน
 การถอดบทเรี ยนการโค้ช (Unpack Coaching Process)
 การให้คาปรึ กษากระบวนการโค้ชเพิ่มเติม


แนวทางดาเนินการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
 การเรี ยนรู้ที่หลักการ  เนื้อหา  เหตุการณ์  การประยุกต์ใช้จริ ง
 การใช้กิจกรรมสร้างการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง (Active Learning)
 กระบวนการฝึ กอบรมด้วยการโค้ชกลุ่ม (Strategic Group Coaching & Coaching)
 การฝึ กฝนด้วยการปฏิบตั ิจริ ง (Role Playing) ตลอดเวลา
 การให้คาปรึ กษากระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยการโค้ช (Coach the Coachee)
 การทาให้ผเู้ รี ยนสามารถดาเนินการโค้ชได้ทนั ที
 การบ้ าน : เพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง
 การดาเนินการโค้ชแบบ 3 บทบาท (Trail Coaching)
 การดูแลกระบวนการฝึ กปฏิบตั ิการโค้ชด้วยทีมโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)
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ขบวนการ (Process) ในการฝึ กอบรม
 ใช้ หลักการ การเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

·
·
·
·

หมายเหตุ: ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่จะอยูภ่ ายในจิตใต้สานึก ผ่านการ
แสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทาให้ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะปรับเปลี่ยน
ความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู ้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)


การใช้ กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึ กอบรม

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

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน
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 การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่ านกรณีศึกษา
 กรณี ศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริ งที่ผเู ้ รี ยนต้องเผชิญ 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

 การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
 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 กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผเู้ รี ยนนาไป
ปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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