Leader as a Coach … You must change(1 วัน)

Course outline หลักสูตร
การพัฒนาผู้นาในฐานะโค้ช
(Leader as a Coach … You must change)
(หลักสูตร 1 วัน)
โดย

นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

“ผู้นา ใน ฐานะ โค้ช คุณ...ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน ”
หลักการ/เหตุผล
 ผู้จัดการยุคใหม่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพด้วยบทบาทโค้ช มากกว่าการเป็นผู้บริหารเพียงอย่างเดียว

ผู้นา : ผู้ที่ผู้อื่นให้การเชื่อถือ ยอมรับ และๆไว้วางใจ
 โค้ช : ผู้ที่คอยช่วยเหลือให้ผู้อื่นดึงศักยภาพของตัวเองออกมาด้วยตัวเอง
ดังนั้น ผู้นาในฐานะโค้ช คือบุคคลที่ทีมงานให้การยอมรับว่าเป็นผู้นาพวกเขาและยินดีพัฒนา
ตัวเองตามที่ผู้นาต้องการ ด้วยความเต็มใจ และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง ว่าจะสามารถบรรลุผล
สาเร็จได้
 ผู้นาในฐานะโค้ช เชื่อมั่นในศักยภาพของโค้ชชี่ ใช้กระบวนการโค้ช เพื่อให้โค้ชชี่ดึงศักยภาพของตัวเอง
ออกมา โดยการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมกับโค้ชชี่ให้มากที่สุด อันนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง


โค้ช

กระ กเงา

ใช้คาถา
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Leader as a Coach … You must change(1 วัน)
 หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้จัดการพร้อมกับการเป็นโค้ช และสามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง โดยการ

ออกแบบโปรแกรมการโค้ชงาน (Coaching) ที่เป็นของตัวเองได้หลังจบการอบรม และเปลี่ยนภาพลักษณ์
ของตัวเอง จากผู้จัดการที่คอยออกคาสั่งเพียงอย่างเดียว และแสดงอารมณ์เมื่อไม่ได้ดั่งใจ มาเป็นผู้นาที่
ได้รับการยอมรับจากทีมงานมากขึ้น และสอนงานทีมงานด้วยกระบวนการโค้ชอย่างเต็มตัว ทาให้เกินการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต
ุดประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้จัดการพัฒนาตัวเองให้มีภาวะผู้นาที่สูงขึ้น และมองเห็นความแตกต่างของการบริหารจัดการ และ
การพัฒนาทีมกับกระบวนการโค้ช ทาให้ยินดีปรับเปลี่ยนวิธีการของตัวเองในการปฏิบัติกับทีมงาน
 เพื่อให้ผู้จัดการเข้าใจหลักการของการเป็นโค้ช และความต้องการของโค้ชชี่ได้ชัดเจนขึ้น จะได้ปฏิบัติกับ
โค้ชชี่ได้ถูกต้องเหมาะสม ทาให้โค้ชชี่ยินดีเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเขาเองอย่างเต็มใจ
 เพื่อเสริมสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์ในการมอบงานโดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่โค้ชใช้กับกระบวนการโค้ช
งานได้ถูกต้อง เหมาะสม และแม่นยามากขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้และปฏิบัติจริงใน Class กับ Workshop และการแสดงบทบาทสมมุติด้วย
ตัวเอง
เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)




Session I : ผู้นาในฐานะโค้ช
 สารวจแนวความคิดของผู้นากับการเป็นโค้ช
 ความเหมือนและความต่างของผู้จัดการ v.s.
โค้ช
 คุณปฏิบัติตัวอย่างใช้กับพนักงานลักษณะนี้
 Workshop: กาหนดแนวทางการเป็นโค้ช

 Session II





: หลักการของการเป็นโค้ชที่ดี
หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
สิ่งที่โค้ชชี่ต้องการการปฏิบัติจากโค้ช
คุณสมบัติที่ดีของโค้ช
Workshop: กาหนดโค้ชชี่ที่คุณต้องการเป็น
โค้ช

 Session III


: ทักษะการเป็นโค้ชมืออาชีพ
การใช้คาถามเสริมพลัง (Power of
Questioning)
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การรับฟังเชิงลึกอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
การให้ข้อมูลป้อนกลับในแง่ดี (Optimal
Feedback)
การจูงใจและให้กาลังใจ (Encouragement)
การกาหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
กิ กรร : การใช้คาถามเสริมพลัง
กรณี ึกษา : ผู้นา...ในฐานะโค้ช

 Session IV : การออกแบบกระบวนการโค้ชงาน

(Coaching) ของตัวเอง
 กระบวนการการโค้ชงานอย่างมีรูปแบบ
 หัวใจสาคัญของการโค้ชงาน
 Workshop: ออกแบบโปรแกรมด้วยตัวเอง
 เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการโค้ชงาน
 สิ่งที่โค้ชควรได้รับ
 การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝน
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กรอบในการดาเนินการฝึกอบร

(Management)

(change in organization)

(Coaching)

Skill
(Self Development)

Questioning

(Develop Your People)

To Be
Good
Coach

Feed back
Motivation
Listening

1:1
Coaching
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Group
Coaching

On the Job
Coaching
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ตัวอย่าง Work Shop / กรณี ึกษา

 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใ สาคัญของควา เป็นผู้นา ”
ุดประสงค์
 ทาความเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 เรียนรู้หลุมพรางและอุปสรรคที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบความสาเร็จ
 การเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่ …ทาให้ชีวิตเปลี่ยน
ประเด็นสาคัญ
 อดีตปัจจุบันอนาคต (การเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน ดีที่สุด)
 หลุมพรางของการเปลี่ยนแปลงคือ
- ความกลัว
- พื้นที่แห่งความคุ้นเคย (Comfort Zone)
- เป้าหมายไม่ชัดเจน - วงจรพฤติกรรม (ความคิด ความรู้สึกการกระทาพฤติกรรม)
 คุณสมบัติของผู้ประสบความสาเร็จ
แนวทางการฝึกอบร
 ทาให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้คิด และระลึกถึงสิ่งที่ทามาในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบัน และจะส่งผล
ต่อไปในอนาคต ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อมองเห็นตัวเองชัดขึ้น ก็จะสามารถเลือกเรื่องที่จะ
เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง เพื่อนาไปฝึกฝนต่อไป
 ทาให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ เรื่องอุปสรรคที่ทาให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อเอาชนะได้อย่างง่ายๆ
เมื่อเข้าใจอุปสรรคอย่างแท้จริง
 Work Shop : การชมตัวเอง
: สร้างความมั่นใจในตัวเอง จะทาให้เกิดความกล้าในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
และเปลี่ยนความเชื่อใหม่ๆ เพื่อให้การฝึกฝน เป็นไปอย่างราบรื่น
 การฝึกฝน : นาเรื่องที่ตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงไปฝึกฝน ด้วยแนวความเชื่อใหม่ และพร้อมจะก้าวข้าม
อุปสรรค จนกลายเป็นอุปนิสัยใหม่ของตัวเอง
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แนวทางการดาเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน
“การเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และ ีควา สุขที่ได้ทา”
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึกอบรมนับว่าเป็นเรื่องที่สาคัญเพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิดความ
ต่อเนื่อง และหากสามารถทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดาเนินการฝึกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนานก็
จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนาไปให้ผู้อื่นได้พัฒนาต่อไปได้ด้วย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ควร
เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึกอบรมและเขาเลือก
เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น
กิ กรร ที่สา ารถดาเนินการได้ ีดังนี้
1. การบ้านสาหรับการนาไปฝึกฝนหลังการอบรม
2. เอกสารอ้างอิงสาหรับนาไปประกอบการฝึกฝน
3. เว็บไซด์ด้านการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรื่องต่างๆเพิ่มเติมที่ http://entraining.net
4. การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
5. การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผู้ช่วย (มีค่าใช้จ่าย)
6. การสร้างโครงการร่วมกันในองค์กรโดย HRD
7. การดาเนินการ Clinic โดยอาจารย์ผู้สอน (มีค่าใช้จ่าย)
ผลลัพธ์จากการฝึกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสาคัญของตัวเองที่จะนาไปพัฒนา แต่จะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไม่สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ต่อไปได้ด้วยตัวของเขาเอง
กรณีการติดตามผลแบบมีค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด
รูปแบบและการดาเนินการเพื่อนาเสนอเพิ่มเติม

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 5 of 5

