หลักสูตร ผู้นำในฐำนะโค้ ช & พี่เลีย้ ง ( หลักสูตร 2 วัน )

Course outline หลักสู ตรผู้นาในฐานะโค้ ช & พีเ่ ลีย้ ง
(Leader as Coach & Mentor)

(หลักสู ตร 2 วัน)

โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/เหตุผล
 ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ หัวหน้างาน ในปั จจุบนั เตรี ยมพร้อมสาหรับบุคลากรยุคใหม่ (Gen Y และ Gen Z) ที่

กาลังเป็ นหัวใจสาคัญในการผลักดันผลงาน (Performance) ให้บรรลุเป้ าหมายตามที่องค์กรกาหนดไว้
เพราะแนวความคิดของพนักงานยุคใหม่ มีความต้องการที่แตกต่างกันไป แนวทางปฏิบตั ิงานเองมีความ
เป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง ดังนั้นการพัฒนาให้ผบู ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และหัวหน้างานมีทกั ษะการสอนงานที่
แตกต่างจากเดิมเป็ นเรื่ องที่สาคัญเป็ นอย่างมาก
 การพัฒนาและการสอนให้กบั บุคลากรต้องมีคุณภาพและความรวดเร็ ว เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ดังนั้น ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และหัวหน้างาน ต้องเป็ น “ผู้นาในฐานะโค้ ช & พี่
เลีย้ ง (Leader as Coach & Mentor)” แล้วใช้ทกั ษะการโค้ช (Coaching) เพิ่มขึ้น เพื่อให้ทีมงานสามารถ
นาศักยภาพของแต่ละบุคคลออกมาใช้ในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ใจไว้ได้
 โค้ช & พี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญหลักการ กระบวนการ และเทคนิคการโค้ช แล้วจะทาให้การสอน ดูแล
ช่วยเหลือ ทีมงานเกิดประโยชน์สูงมาก เพราะเป็ นการทาให้ทีมงานมองเห็นศักยภาพของตัวเอง ยอมรับ
ในข้อจากัดที่ควรปรับปรุ ง ค้นหาวิธีการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง และยินดีลงมือปฏิบตั ิดว้ ยความเต็มใจ
 การเรี ยนรู ้เพื่อใช้บทบาทของโค้ช & พี่เลี้ยง มากขึ้นในการพัฒนาทีมงานนั้น จาเป็ นที่ตอ้ งเข้าใจ หลักการ
การโค้ชในแบบต่างๆ เพื่อทาให้การประยุกต์ใช้เหมาะสมกับ เรื่ องที่จะโค้ชและช่วยเหลือทีมงาน เช่น...
o การโค้ชด้วยหลักการทางานของสมอง (Brain Base Coaching)
o การโค้ชด้วยพื้นฐานของมนุ ษย์ (Life Coaching)
o การโค้ชด้วยการโปรแกรมภาษาสื่ อสมอง (NLP Coaching)
o การโค้ชด้วยแนวทางการมีสติ (Mindfulness Coaching)

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร




เพื่อทาให้ผเู้ รี ยนเข้าใจความสาคัญของการเป็ น “ผูน้ าในฐานะโค้ช & พี่เลี้ยง (Leader as Coach & Mentor)
ใน Style ของตัวเอง
เพื่อให้หลักการ กระบวนการ เทคนิคการโค้ช (Coaching) กับผูเ้ รี ยนแล้วให้สามารถประยุกต์ใช้กบั
สภาพแวดล้อมของแต่ละท่านได้ดว้ ยตัวเอง
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เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กฝนการโค้ช (Coaching) กับบทบาทโค้ช & พี่เลี้ยง จนเกิดความเข้าใจอย่าง
แท้จริ งผ่านบทบาทสมมุติ (Role Playing) ใน Class ตลอดทั้งโปรแกรม
เพื่อทาให้ผเู้ รี ยนเห็นความเหมือนและความแตกต่างของหลักการโค้ชที่มีจุดมุ่งเน้นต่างกัน จะเกิดผลลัพธ์
ที่ต่างกันอย่างไร ทาให้สามารถนาไปปรับใช้กบั ทีมงานที่มีความแตกต่างกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล

กลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้






ผูบ้ ริ หารผูม้ ีความสนใจในการนาหลักการการโค้ช (Coaching) ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทีมงาน
ผูจ้ ดั การที่มีบทบาทหน้าที่สอนงานทีมงานทั้งด้านเทคนิค (Hard Skill) และด้านพฤติกรรม (Soft Skill)
หัวหน้างานที่ตอ้ งคอยดูแล ช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนาพนักงานปฏิบตั ิงาน ให้สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
บุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในการสอนและช่วยเหลือผูอ้ ื่นอยูแ่ ล้ว

รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
Day I: การเรี ยนรู้ บทบาทผู้นาในฐานะโค้ ช & พีเ่ ลีย้ ง
 ผูน
้ า...ในฐานะโค้ช & พี่เลี้ยง
 สารวจแนวความคิดและความหมายคาสาคัญ
 ความแตกต่างของผูจ้ ด
ั การ V.S. ผูน้ า
 บทบาทที่สาคัญของการพัฒนาบุคลากร
 เทคนิ คการสอนงานแบบต่างๆ (TAPS Model)
 Workshop: สรุ ปแนวความคิดด้วยตัวเอง
 ทักษะที่สาคัญของโค้ช & พี่เลี้ยง
 การใช้คาถามที่ทรงพลัง (Powerful Questions)
 การรับฟั งเชิ งรุ กอย่างแม่นยา (Active Listening)
 การสื่ อสาร สร้างสัมพันธ์เชิ งบวก (Communication & Connection)
 การจูงใจให้กาลังใจสร้างความเชื่ อมัน
่ (Motivation)
 การกาหนดเป้ าหมายเชิ งกลยุทธ์ (Goal Setting)
 กิจกรรมย่อย: กิจกรรมย่อยของแต่ละทักษะ
 สร้างกระบวนการการโค้ช (Coaching Process)
 หลักการที่สาคัญของการเป็ นโค้ช & พี่เลี้ยง
 การเรี ยนรู ้และเข้าใจธรรมชาติของมนุ ษย์
 กระบวนการการโค้ช (Coaching Process)
 แก่นสาคัญของการโค้ช
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Workshop: ออกแบบโปรแกรมการโค้ชของตัวเอง
 Role Playing: ดาเนิ นการโค้ชึึ่ งกันและกัน
 บทบาทสาคัญของผูน
้ าในฐานะโค้ช & พี่เลี้ยง
 คุณปฏิบต
ั ิอย่างไรกับพนักงานลักษณะนี้
 กรณี ศึกษา: ผูน
้ า...ในฐานะโค้ช & พี่เลี้ยง
 การสร้างแนวความคิดให้ผอ
ู้ ื่นเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
 เทคนิ คการให้คาปรึ กษาในฐานะโค้ช & พี่เลี้ยง
Day II: ครบเครื่องเรื่องการโค้ ชด้ วยหลักการต่ างๆ
 หลักการสาคัญที่เป็ นแก่นของการโค้ช
 การโค้ชด้วยหลักการทางานของสมอง (Brain Base Coaching)
 การโค้ชด้วยพื้นฐานของมนุ ษย์ (Life Coaching)
 การโค้ชด้วยการโปรแกรมภาษาสื่ อสมอง (NLP Coaching)
 การโค้ชด้วยแนวทางการมีสติ (Mindfulness Coaching)
 Workshop: สรุ ปความเหมือนและความต่างของการโค้ช
 การประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ กับทักษะของการโค้ช
 ประเด็นสาคัญของการใช้ทก
ั ษะกับหลักการที่ต่างกัน (Skill)
 เทคนิ คการฟั งกับหลักการที่แตกต่างกัน (Listening)
 ประเภทคาถามทรงพลังกับหลักการที่แตกต่างกัน (Questioning)
 กิจกรรมย่อย: การฝึ กปฏิบต
ั ิเพื่อความเข้าใจด้วยตัวเอง
 ประเภทของเป้ าหมายบนหลักการที่แตกต่างกัน (Goal)
 เทคนิคการสร้างเครื่ องมือการโค้ช (Coaching Tools) ของตัวเอง
 การสร้างชุ ดคาถามแต่ละประเภท
 เทคนิ คการฟั งด้วย Style ตัวเอง
 การโค้ชด้วยคาสาคัญ (Key Words)
 การโค้ชด้วยรู ปแบบ (Model)
 Role Playing: ดาเนิ นการโค้ชด้วยเครื่ องมือต่างๆ
 สรุ ปแนวทางการปฏิบตั ิของผูน
้ าในฐานะโค้ช & พี่เลี้ยง
 การปฏิบต
ั ิตวั ของโค้ช & พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
 คุณสมบัติของโค้ช & พี่เลี้ยงที่ดี
 สิ่ งที่จะเกิดขึ้นกับการเป็ นโค้ช & พี่เลี้ยง
 ประโยชน์ที่องค์กรจะได้วฒ
ั นธรรมการโค้ช (Coaching Culture)
 การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง
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ขบวนการ (Process) ในการฝึ กอบรม
 ใช้ หลักการ การเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

·
·
·
·

หมายเหตุ : ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์ ในอดี ตของตัวเอง ึึ่ 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

www.pa ko rnb log . com

 ผูจ้ ดั การ

www.en tra in in g. net

 หัวหน้างาน

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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