การพัฒนาผูบริหารเปนโคชในองคกร 2วัน

Course outline
หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารเปนโคชในองคกร
(To Be Executive Coach )
( หลักสูตร 2 วัน )
โดย

นาย ปกรณ วงศรัตนพิบูลย
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด
 การสอนงานเปนกระบวนการหนึ่งที่ผูจัดการ/หัวหนางาน ใชในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา/ลูกนองใหมี
ความรู(Knowledge) , ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพือ่ ใชในการทํางาน
ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายทีก่ ําหนดขึ้น โดยมุงเนนไปทีก่ ารพัฒนาศักยภาพ (Potential) ที่อยู
ภายในตัวอยูแ ลว ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อความกาวหนาในหนาททีก่ ารงาน
ตอไปในอนาคต
 ผูจัดการที่มภี าวะความเปนผูน ําสูง (Leadership) จะใชการพัฒนาทีมงานดวยการสอนงาน (Coaching)
ควบคุมการบริหารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทําใหทีมงานบรรลุเปาหมายไดดีกวาการใช
เพียงดานใดดานหนึ่ง เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะไดผลที่รวดเร็วทันกับความตองการและ
การสอนงานจะทําทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึง่ จะสงผลตอผลลัพธในระยะยาวและเกิดความตอเนื่อง ทําให
องคกรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน
 องคกรที่ตองการเติบโตอยางตอเนื่องไมวาจะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆตองพัฒนาบุคลากรใหมคี วามสามารถ
2 ดานหลัก คือ การคิดเชิงกลยุทธ(Strategic Thinking) และการมีภาวะความเปนผูนํา(Leadership)
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูจัดการ/ผูบริหารระดับกลางขององคกร เพราะเปนกลุมบุคคลที่ตองคอยผลักดัน
องคการเปนหลัก พรอมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคูกนั ดังนั้นการพัฒนาใหผูจดั การมีความสามารถใน
การสอนงาน (Coaching) โดยสวมบทบาทของการเปนโคช (Coach) ใหกับทีมงานยอมเปนปจจัยที่สําคัญ
ที่องคการควรผลักดันเปนอยางยิ่ง
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 ผูจัดการในฐานะโคชจะใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเปนสําคัญ โดยทํา
หนาที่กระตุน , สรางแรงจูงใจ และเปนกระจกเงา เพื่อใหทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเอง
ในเรื่องที่เปนประโยชนตอตัวเองเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางราบรื่น

วัตถุประสงคของหลักสูตร
 เพื่อพัฒนาใหหัวหนางาน/ผูจ ัดการ สามารถจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ดวยการดึง
ศักยภาพของตัวเองออกมาใช
 เพื่อทําใหหัวหนางาน / ผูจัดการเขาใจกระบวนการ การสอนงาน (Coaching) เชน การใขคําถาม , การฟง
อยางตั้งใจ , การใหขอมูลปอนกลับและการตั้งเปาหมาย กับโคชชี่ (Coachee)
 เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนงาน (Coaching) และนําใปฝกฝนจนกลายเปนธรรมชาติของตัวเอง

ขอบเขตของเนื้อหาการฝกอบรม
การฝกอบรมจะมุงเนนใหเขาใจ และเกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะเปนโคชที่ดี ในสไตลของตัวเองซึ่งประกอบ
ไปดวย

วันที่ 1 : ผูบริหาร...ในฐานะโคช
สํารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเปนโคช
 คุณคิดอยางไรกับการเปนโคช
 การสอนแนะ (Coaching) คืออะไร
 หลักการสําคัญที่โคชควรคิด คือเรื่องใด
 แกนสําคัญของหลักสูตร
 Workshop : ภาพรวมของการโคชชิ่ง



ผูบริหารกับบทบาทของการเปนผูนํา
 ความเชื่อเกีย่ วกับผูนํา
 เรียนรูหลุมพรางทางความคิดที่สกัดกัน
้ ความเปน
ผูนํา
 เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
 Workshop : กําหนดแนวทางการเอาชนะหลุมพราง
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การเปนผูสอนแนะผูบริหาร (Executive Coach)
 หัวใจสําคัญของการสอนแนะ (Coaching)
 ภาพลักษณของโคชที่ดี
 Workshop : การเตรียมตัวเพือ
่ การเปนโคช
(Coach)
 ความรูสึกที่อยูใ นใจของโคช (มือใหม)
 กรณีศึกษา : บอกเลาประสบการณการโคชชิ่ง



ผูบริหาร...ในฐานะโคช
 เรียนรูธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
 ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการโคชชิ่ง
 การสรางความเชื่อมั่นใหตัวเอง
 สรางทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการโคชชิ่ง
 Workshop : กําหนดแนวทางการโคชชิ่งของ
ตัวเอง
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วันที่ 2 : การออกแบบการโคชชิ่งของตัวเอง
บทบาทและแนวทางการเปนโคช
 Coaching VS Teaching
 Coaching VS Training
 Coaching VS Mentoring
 Coaching VS Counseling



สรางกระบวนการการโคชชิ่ง (Coaching)
 คําสําคัญกับบทบาทการเปนโคช
 เทคนิคการใหคําปรึกษาในเชิงโคชชิ่ง
 ประสบการณการใชกระบวนการโคชชิ่ง
 Workshop : การออกแบบการโคชชิ่งดวยตัวเอง
 กรณีศักษา : ผูบริหาร ... ในฐานะโคช



คุณสมบัติของการเปนโคช (Coach) มืออาชีพ
 กําหนดแนวทางการโคชชิ่งดวยตัวเอง
 คุณสมบัติที่ดข
ี องโคช
 เทคนิคและวิธีการดึงศักยภาพทีมงาน
 Role Playing : ดําเนินการ 1:1 Coaching
 บทเรียนที่เกิดขึ้นจากการเปนโคช
(ประสบการณสวนตัว)



การพัฒนาตัวเองใหเปนโคชอยางเปนธรรมชาติ
 สรุปบทบาทการเปนโคช (Coach)
 เหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโคชชิ่ง
 สิ่งที่โคชควรจะไดรับจากการโคชชิ่ง
 ประโยชนที่องคกรจะไดรับ





การบานเพื่อการนําไปฝกฝน และปฏิบัติจริง

แนวทางในการพัฒนาตามหลักสูตร




การฝกอบรมในรูปแบบของการเรียนรูแบบผูใหญ ( Adult Learning ) ทําใหผูเรียนรูสามารถนําสิ่งที่ได
เรียนรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดทันที เพราะไดดําเนินการคิดรวมกันระหวางการฝกอบรมแลว
การฝกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดความสนุกสนานและเขาใจงาย
- การบรรยาย : เนนเนื้อหาทีใ่ กลตัว เพื่อใหงายตอการเรียนรู
- Work Shop : กระตุนใหเกิดการแลกเปลีย่ นซึ่งกันและกัน
- การนําเสนอ : เกิดการฝกฝนการแสดงออกและทํางานเปนทีม
- การตอบคําถาม : จูงใจใหผูฝก อบรมไดคิด และแสดงความคิดเห็น
- Role Playing : ทําใหเห็นสถานการณจริง โดยการแสดงแบบสมมติ



กําหนดแนวทางใหผูเขาฝกอบรม ไดนําความรูที่ไดรับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งดานความคิด ความรูสึก
และการกระทํา โดยการพัฒนาตัวเอง ดวยการฝกฝนจนกลายเปนธรรมชาติ



การบานที่เปนเปาหมาย สามารถนําไปจัดทําเปนโครงการในแงสวนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสม
ตามที่ตัวเองเลือก



วิทยากรทําหนาที่เพียงผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) ทําใหการพัฒนาเปนไปตาม
ธรรมชาติของผูเรียนรูนั้นๆ โดยการเรียนรูท ี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดวยตัวเอ
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ระยะเวลาในการฝกอบรม
2 วัน

ผูที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหนางาน

 ผูจัดการ

 ผูบริหาร

กรอบในการดําเนินการฝกอบรมและพัฒนา
หัวหนา/
ผูจ ัดการ
“ให Solution”
ปฏิบัติตาม “คําสัง่ ”
แนวทางการบริหารงานปกติ
g
in
ch ss
oa ce
C ro
P

Coach

“Questioning”
แนวทางการบริหารงานแบบโคช

Coachee

Solution

ของตัวเอง
เชือ่ มั่น
อยากทํา
มีกําลังใจ

Solution

ของตัวเอง

“รูส ึกวาเปาหมายเป

็นของตัวเอง”

เอาชนะความกลัวได
กระตือรือรน
ตัง้ ใจพิชติ เปาหมายให

ได

าทายและมีประโยชน”
“รูส ึกวาเปาหมายท
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ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอยางWork Shop หัวขอ “การเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใจสําคัญของความเปนผูนํา ”
จุดประสงค
 ทําความเขาใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 เรียนรูหลุมพรางและอุปสรรคที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไมประสบความสําเร็จ
 การเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม…ทําใหชีวิตเปลีย่ น
ประเด็นสําคัญ
 อดีตปจจุบันอนาคต (การเปลี่ยนแปลง ณ ปจจุบัน ดีที่สุด)
 หลุมพรางของการเปลี่ยนแปลงคือ
- ความกลัว
- พื้นที่แหงความคุนเคย (Comfort Zone)
- เปาหมายไมชัดเจน - วงจรพฤติกรรม (ความคิด ความรูสึกการกระทําพฤติกรรม)
 คุณสมบัติของผูประสบความสําเร็จ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารยใชในการดําเนินการฝกอบรม
(รูปแบบการฝกอบรมโดยรวม)


การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องตนของผูเขาฝกอบรมกับเนื้อหาตามหลักสูตร
o แนะนําตัวเอง
o คําสําคัญ ( Key Words )
o คําถามสรางแนวความคิด



การสํารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทําใหผูเขาฝกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนําไปสูการอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
o คนหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องตางๆ
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o
o

สํารวจพฤติกรรมของตัวเองในดานตางๆ
เรียนรูธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง



กําหนดเปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุนใหผูเขาฝกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบงายๆ
o เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนความคิดในเรื่องตางๆ ดวยตัวเอง
o กําหนดแนวทางของตัวเองใหม



กําหนดคุณสมบัติที่จะนําไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพือ่ การพัฒนาตัวเอง
o การเตรียมความพรอมของตัวเอง
o วางแผนการพัฒนาตัวเองอยางมีขั้นตอน
o เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหม



สรางความคาดหวังกอนการฝกอบรม
เทคนิคการทใหผูเขาฝกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธเมื่อสิ้นสุดการอบรม
o ทําใหผูเรียนจดจอตอการเรียนรู เพราะอยากเรียนของตัวเอง
o นําเรื่องที่ใหเรียนรูไปใชไดจริง



Workshop ประเด็นสําคัญทีส่ ามารถไปฝกฝนได
ดําเนินการ Workshop ในเรือ่ งที่สําคัญเพื่อใหเขาใจและนําไปฝกฝนไดจริง
o กระตุนให คิด  เขียน  พูด
o การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
o การนําเสนอกลุมจากการระดมความคิดเห็น
o การนําไปใชฝก
 ฝนกับตัวอง



การบานเพื่อนําไปฝกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผูเขาฝกอบรมยืนยันกับตัวเองวาจะนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่องที่ไดรับจากการอบรม
o เรื่องที่ชอบ
o เรื่องที่จะนําไปปฏิบัติเปนเรื่องแรก
o การบานของตังเอง



กิจกรรมเสริมการเรียนรูใหเกิดความสนุกสนาน
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จัดกิจกรรมใหเหมาะสมในแตละกลุมที่เขาฝกอบรมและสอดคลองกับเนื้อหา
o เกม / การละเลน
o Role Playing
o นิทานใหแนวความคิด
o กรณีศึกษา

แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
“ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา ”
การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงไดยาวนาน
ก็จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลีย่ นแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดว ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใหผูอื่นไดพัฒนาตอไปไดดวย
กิจกรรมที่ชวยใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได
ควรเปนสิ่งที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรม ทําใหเขานึกถึงบรรยากาศในการฝกอบรมและเขา
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองใหดขี ึ้น

กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดมีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การบานสําหรับการนําไปฝกฝนหลังการอบรม
เอกสารอางอิงสําหรับนําไปประกอบการฝกฝน
เว็บไซดดานการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรือ่ งตางๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมาย Reminder จากอาจารยปกรณแวะมาทักทาย
สมัคร Mailing List รับขาวสารดานการพัฒนา
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององคกร
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูชวย (มีคาใชจาย)
การสรางโครงการรวมกันในองคกรโดย HRD
การดําเนินการ Clinic โดยอาจารยปกรณ (มีคาใชจาย)

ผลลัพธจากการฝกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสําคัญของตัวเองที่จะนําไปพัฒนา แตจะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไมสามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได ดังนั้นกิจกรรมเหลานี้จะชวยใหเขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ตอไปไดดว ยตัวของเขาเอง

www.entr ain ing .net
www.pak orn blog .com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 8 of 9

การพัฒนาผูบริหารเปนโคชในองคกร 2วัน

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องสามารถทําไดโดย
1. ตัวผูเขาอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช







การบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
เอกสารเพิ่มเติมสําหรับนําไปฝกฝน
แหลงความรูเตือนความทรงจําในเว็บไซด Pakornblog.com
Mailing List ความรูสงตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูชวย ถึงผูเขาอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย ปกรณ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
การสรางโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยผูเขาอบรมเอง หรือ รวมกับ HRD ( ถามี )

2. ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกคา



HRD ตามการบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
การสรางโครงการพัฒนา / อํานวยความสะดวก ใหผูเขาอบรม พัฒนาอยางตอเนื่อง

3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผูชวย ของ อาจารยปกรณ


ดําเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให

4. Clinic โดย อ.ปกรณ


ดําเนินฝกอบรมเพิ่มเติม โดยใหผูเขาอบรมทําการบาน (งานที่ผูเขาอบรมบอกวาตองการไป
พัฒนา) และ อาจารย มาใหคําแนะนํา

กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียดรูปแบบ
และการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิ่มเติม
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