หลักสูตร ครบเครื่ องเรื่ องการโค้ ช (Coaching) ด้ วยหลักการต่ างๆ (1 วัน )

Course outline หลักสู ตรครบเครื่องเรื่องการโค้ ช (Coaching) ด้ วยหลักการต่ างๆ
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/เหตุผล
 การโค้ช (Coaching) มีความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรเป็ นอย่างมาก เนื่องด้วยเหตุผล ดัง

ต่อไปนี้...
o การใช้ศกั ยภาพของบุคลากรยังไม่เต็มที่
o บุคลากรมีความสามารถที่พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเอง
o ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ หัวหน้างานควรมีบทบาทเป็ นโค้ช
o วิธีการสอนและการพัฒนาแบบเดิมเริ่ มไม่เหมาะสม
o การโค้ช (Coaching) ช่วยทาหึ คนเปลี่ยนแปลงได้จริ ง
่ ลายหลักการ
 การโค้ช (Coaching) มีหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กบั บุคลากรอยูห
และแต่ละหลักการก็มีจุดมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน ดังนั้นการทาความเข้าใจและ
เรี ยนรู ้หลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโค้ช ย่อมทาให้สามารถดาเนิ นการโค้ชได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
เพิ่มขึ้น
 เป้ าหมายของการโค้ชที่โค้ชชี่ตอ้ งการมีความแตกต่างกัน การเชื่อมโยงหลักการโค้ชกับความต้องการได้
ชัดเจน ก็จะทาให้ผลลัพธ์ของการโค้ชตรงความต้องการมากยิง่ ขึ้น เช่น...
o การปฏิบตั ิงานที่ดีข้ ึน (Performance)
o ความรู ้สึกมีความสุ ขมากขึ้น (Happiness)
o การเอาชนะปัญหาและอุปสรรค (Belief & Fear)
o การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น (Need & Fear)
 การเข้าใจหลักการพื้นฐานและเทคนิคการโค้ชตามกระบวนการที่ถูกต้อง จะช่วยทาให้ผบู ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ
และหัวหน้างานเกิดความมัน่ ใจในการโค้ชมากขึ้น การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) จะทาให้
ผูเ้ รี ยนเห็นความแตกต่างและความเหมือนของการโค้ชในแต่ละหลักการได้อย่างชัดเจน ทาให้สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้ดว้ ยความมัน่ ใจ
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วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร






เพื่อทาให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู ้และเข้าใจหลักพื้นฐานของการโค้ชได้ชดั เจนเพิ่มขึ้น
เพื่อทาให้ผเู้ รี ยนเข้าใจความเหมือนและความต่างของการโค้ชด้วยหลักการต่างๆ อย่างละเอียดลึกซึ้ ง
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในการโค้ชด้วยหลักการที่ต่างกัน ผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ (Role
Playing) ทาให้เข้าใจอย่างแท้จริ ง
เพื่อจูงใจให้ผเู้ รี ยนนาไปประยุกต์ใช้ดว้ ยตัวเองกับสถานการณ์จริ งด้วย Style ที่เหมาะสมของตัวเอง

กลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้






ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การและหัวหน้างานที่สนใจการเป็ นโค้ชภายในองค์กร
ผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชภายในองค์กร
ผูจ้ ดั การที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในทีม
หัวหน้างานที่ตอ้ งสอนงานให้กบั พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
ผูท้ ี่สนใจการโค้ชเชิงปฏิบตั ิการ (Coaching in Application)

รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
หลักพื้นฐานของการเป็ นโค้ช (Coach) และการโค้ช (Coaching)
 หลักการที่สาคัญของโค้ช (Who are Coach?)
 ความหมายของการโค้ช (What is Coaching?)
 บทบาทที่สาคัญของการโค้ช (Role of Coach)
 ทักษะที่สาคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
 กระบวนการการโค้ช (Coaching Process)
 Workshop: สรุ ปแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ช
 หลักพื้นฐานของการโค้ชด้วยหลักการทางานของสมอง (Brain Base Coaching)
 เรี ยนรู ้และเข้าใจสมองของมนุ ษย์ (Brain)
 การทางานของสมองที่เกี่ยวกับการโค้ช
 หลักการสาคัญของการโค้ชด้วยการทางานของสมอง
 สิ่ งสาคัญที่จะเกิดขึ้นจากการโค้ช
 Role Playing: ดาเนิ นการโค้ชซึ่ งกันและกัน
 หลักพื้นฐานของการโค้ชด้วยหลักการสมดุลชีวต
ิ (Life Coaching)
 เรี ยนรู ้และเข้าใจความเป็ นมนุ ษย์ (Being)
 ค่านิ ยม (Value) ที่เป็ นตัวผลักดัน
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ความต้องการสาคัญที่เป็ นตัวผลักดัน (6 Core Needs)
 ความกลัวที่เป็ นอุปสรรคของตัวเอง (3 Core Fears)
 Role Playing: ดาเนิ นการโค้ชซึ่ งกันและกัน
 หลักพื้นฐานของการโค้ชด้วยการโปรแกรมภาษาสื่ อกับสมอง (NLP Coaching)
 เรี ยนรู ้และเข้าใจจิตใต้สานึ ก (Sub-Conscious)
 เทคนิ คการสร้างความเชื่ อที่ทรงพลัง (Empowering Belief)
 เทคนิ คการปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Reframing)
 เทคนิ คการปรับสภาวะอารมณ์ (Pack State)
 Role Playing: ดาเนิ นการโค้ชซึ่ งกันและกัน
 การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิเพิ่มเติม
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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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