เทคนิคการสร้ างเครื่ องมือการโค้ ช (Coaching Tools) ของตัวเอง (1 วัน )

Course outline หลักสู ตรเทคนิคการสร้ างเครื่องมือการโค้ ช (Coaching Tools)
ของตัวเอง
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/เหตุผล
 การโค้ช (Coaching) เป็ นกระบวนการที่โค้ชใช้ในการช่วยเหลือให้ผอู ้ ื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดว้ ยตัวเอง

ด้วยการค้นพบวิธีการที่เหมาะสมของตัวเขาเองผ่านทักษะและเทคนิคของโค้ชที่ใช้ตามหลักการที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับโค้ชชี่แต่ละคนและเป้ าหมายที่แตกต่างกันของการโค้ช เช่น...
o การพาโค้ชชี่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งที่เป็ นเป้ าหมาย
o การทาให้โค้ชชี่ เกิดความสมดุลในชีวติ ของตัวเอง
o การช่วยให้โค้ชชี่มีวธิ ี การปฏิบตั ิงานที่ดีข้ ึน
o การทาให้โค้ชชี่มีสติระลึกรู้ของตัวเอง
 การสร้างเครื่ องมือการโค้ช (Coaching Tools) จะช่วยทาให้โค้ชเกิดความมัน่ ใจในกระบวนการโค้ชของ
ตัวเองเพิม่ ขึ้น เพราะสามารถประยุกต์ใช้เครื่ องมือต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็ นของโค้ชชี่
ได้อย่างทันท่วงที ทาให้กระบวนการโค้ชเกิดประสิ ทธิ ผลและเป็ นประโยชน์กบั โค้ชชี่ มากที่สุด
 การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ของตัวเองอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ จะทาให้เกิดความเชี่ยวชาญ แล้ว
กลายเป็ นการโค้ชอย่างเป็ นธรรมชาติ เกิดเป็ นสมรรถนะ (Competency) ของตัวเองขึ้นมา ดังนั้นการสร้าง
เครื่ องมือที่เกี่ยวข้องกับการโค้ชด้วยตัวเอง จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เพราะการที่โค้ชดาเนินการโค้ช
โดยรู ้ตวั อยูต่ ลอดเวลาว่า กาลังใช้เครื่ องมืออะไรสาหรับการโค้ชในแต่ละครั้ง จะทาให้เกิดความชานาญ
ขึ้นแบบรู ้ตวั เอง
 การโค้ช (Coaching) เป็ นกระบวนการที่มีรูปแบบที่ชดั เจน ทาให้มีองค์ประกอบสาคัญๆ ที่จาเป็ นต่อการ
โค้ชอยูพ่ อสมควร เช่น...
o เทคนิคการประเมินโค้ชชี่ (Assessment)
o การกาหนดเป้ าหมาย (Goal Setting)
o การใช้คาถามทรงพลัง (Powerful Questions)
o การรับฟังเชิงรุ กอย่างเข้าใจ (Active Listening)
o การโค้ชตามกระบวนการ (Coaching Process)
การมีแนวทาง รู ปแบบ เครื่ องมือประกอบการโค้ชในแต่ละขั้นตอนการโค้ช จะช่วยทาให้โค้ช
สามารถช่วยเหลือโค้ชชี่ได้ตรงตามเป้ าหมายของการโค้ช
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วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร









เพื่อทาให้โค้ชมีแนวทางในการสร้างเครื่ องมือสาหรับการโค้ชใน Style ของตัวเอง
เพื่อทาให้โค้ชมีความมัน่ ใจในการโค้ชของตัวเองทุกครั้งที่ดาเนินการโค้ชผ่านเครื่ องมือที่ถูกสร้างและ
ประยุกต์ใช้ดว้ ยตัวเอง
เพื่อทาให้โค้ชสามารถนาหลักการและเทคนิคในการสร้างเครื่ องมือการโค้ชไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง
เครื่ องมือเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป
เพื่อฝึ กฝนในเชิงปฏิบตั ิกนั ด้วยตัวเอง ทาให้เกิดความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครื่ องมืออย่าง
แท้จริ ง
เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเครื่ องมือและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
ใน Class อย่างเต็มที่

กลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้





ผูท้ ี่ได้ผา่ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้เรื่ องการโค้ช (Coaching Skill) มาแล้ว
ผูท้ ี่เป็ นโค้ชภายในองค์กรอยูแ่ ล้วและดาเนินการโค้ชอยู่
ผูท้ ี่สนใจบทบาทการเป็ นโค้ชและต้องการฝึ กฝนการสร้างเครื่ องมือการโค้ชของตัวเอง
ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การที่ตอ้ งการเรี ยนรู้เทคนิคการสร้างเครื่ องมือของโค้ช

รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
หลักการที่สาคัญของการโค้ช (Principle of Coaching)
 ความหมายของการโค้ช (What is Coaching?)
 ทักษะที่สาคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
 กระบวนการของการโค้ช (Coaching Process)
 คุณสมบัติของโค้ชที่ดี (To Be Good Coach)
 Workshop: กาหนดหลักการการโค้ชของตัวเอง
 เทคนิคการสร้างชุดคาถามสาหรับการโค้ช
 คาถามทรงพลังประเภทต่างๆ (Type of Questions)
 คาถามสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยคาสาคัญ (Questioning by Keywords)
 คาถามสร้างกระบวนการคิดด้วยรู ปแบบ (Questioning by Model)
 คาถามการโค้ชตาม GROW Model
 Workshop: สร้างชุ ดคาถามสาหรับการโค้ชของตัวเอง
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เทคนิคการสร้างรู ปแบบการฟังสาหรับการโค้ช
 การรับฟั งเพื่อผลการปฏิบต
ั ิงาน (Listening for Performance)
 การรับฟั งเพื่อสร้างสมดุลชี วิต (Listening for Life)
 การรับฟั งเพื่อปลดล็อกความเชื่ อ (Listening for NLP)
 การรับฟั งอย่างมีสติระลึกรู ้ (Mindfulness Listening)
 Workshop: สร้างรู ปแบบการฟั งสาหรับการโค้ชของตัวเอง
 เทคนิคการสร้างองค์ประกอบของการโค้ช
 การทาแบบประเมินโค้ชชี่ (Assessment)
 การสร้างเป้ าหมายร่ วมกับโค้ชชี่ (Goal Setting)
 การกาหนดแบบฟอร์ มการโค้ช (Coaching Form)
 Workshop: สร้างแบบฟอร์ มเกี่ยวกับการโค้ชของตัวเอง
 การบ้าน: สร้างคัมภีร์การโค้ช (Coaching Manual) ของตัวเอง
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ขบวนการ (Process) ในการฝึ กอบรม
 ใช้ หลักการ การเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่ (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)


การใช้ กระบวนการโค้ชชิ่ง (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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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
 สร้ างความเข้าใจในเนื้ อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้ างแนวความคิ ดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ ยนซึ่ งกัน
และกัน
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 การแสดงบทบาทสมมติ (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

 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 กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ ผูเ้ รี ยนนาไป
ปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
ผูบ้ ริ หาร
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