ขั้นตอนสู่การเป็ นโค้ ชที่ มีประสิ ทธิ ภาพ (Steps to be effective Coach) ( หลักสูตร 4 วัน )

Course outline หลักสู ตร ขั้นตอนสู่ การเป็ นโค้ ชที่มีประสิ ทธิภาพ
( Steps to be effective Coach)

( หลักสู ตร 4 วัน )

โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/เหตุผล
 การเรี ยนรู ้เส้นทางสู่ การเป็ นโค้ชด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการ Coach the Coaches ไม่ใช่ Training the

Coaches สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนสร้างรู ปแบบและเทคนิคการเป็ นโค้ชของตัวเองได้อย่างมัน่ ใจ โดยการ
เลือกแนวทางที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสมอย่างเป็ นขั้นตอน (Step by Step) จนเกิดความเชี่ยวชาญในระดับ
หนึ่ง และสามารถนาไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนขึ้น
 การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถเป็ นโค้ชตามโปรแกรมนี้ วิทยากรต้องทาหน้าที่เป็ นโค้ชโดยใช้กระบวนการ

โค้ชชิ่ง (Coaching) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงโดย...
 อยากเป็ นโค้ชมากขึ้น
 มีแนวทางการสอนแนะ (Coaching) ของตัวเอง
 เกิดความกระตือรื อร้นที่จะไปโค้ชชิ่ งทีมงาน
และพิสูจน์ให้ผเู ้ รี ยนเห็นว่าผูเ้ รี ยนสามารถเป็ นโค้ชได้ โดยการถูกโค้ชชิ่งจากวิทยากร...ในฐานะโค้ช
(Coach the Coaches) ซึ่งผูเ้ รี ยนจะได้สิ่งที่เรี ยนรู ้ดงั นี้ ....
 หลักการของการเป็ นโค้ช
 เทคนิคการจูงใจให้ผอ
ู้ ื่นเปลี่ยนแปลงในฐานะโค้ช
 กระบวนการที่ใช้ในการโค้ชชิ่ งตั้งแต่เริ่ มต้นจนได้เป้ าหมายของตัวเอง
 อุปสรรค (หลุมพรางทางความคิด) ที่เกิดขึ้นระหว่างการโค้ชชิ่ ง
 ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อถูกใช้คาถามให้คิดและตอบคาถาม
 การประยุกต์ใช้แนวทางการโค้ชชิ่ งให้เหมาะสมกับตัวเอง
 ในการสอนแนะ (Coaching) ที่ประสบความสาเร็ จ โค้ชต้องปฏิบตั ิกบั โค้ชชี่ดว้ ย 3 เรื่ องหลัก ดังนี้

1.ความช่วยเหลือ (ความรู้ดา้ นเทคนิค) เพื่อให้โค้ชชี่มีแนวทางปฏิบตั ิที่ถูกต้องและเลือกตัดสิ นใจด้วย
ตัวเอง
2.แรงสนับสนุน (กาลังใจ) ให้โค้ชชี่สามารถก้าวข้ามปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปให้ได้
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3. กระตุน้ และจูงใจให้โค้ชชี่เห็นถึง ความท้าทาย คือการมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับหากทาได้
สาเร็ จ

จุดประสงค์ของหลักสู ตร








เพื่อทาให้ผบู้ ริ หาร / ผูจ้ ดั การ เห็นประโยชน์ของการเป็ นโค้ชภายในองค์กรและพัฒนาทักษะการสอน
แนะ (Coaching) ตาม Style ของตัวเองขึ้นมาแล้วนาไปดาเนินการกับทีมงาน
เพื่อทาให้ผบู้ ริ หาร / ผูจ้ ดั การได้เรี ยนรู้เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) อย่างเป็ นขั้นตอนโดยละเอียดจาก
กรณี ศึกษาต่างๆ ทาให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง และสามารถนาไปลองปฏิบตั ิได้ทนั ทีหลังจากการ
ฝึ กอบรมเสร็ จ รวมทั้งยังมีการทบทวนร่ วมกับวิทยากรอีก หลังจากได้ทดลองไปดาเนินการกับโค้ชชี่ของ
ตัวเองแล้ว ทาให้มีการปรับปรุ งจนเกิดความชานาญขึ้น
เพื่อทาให้เกิดบรรยากาศการสอนแนะ (Coaching) เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างทัว่ ถึงในระยะเวลาที่กาหนด
จึงทาให้เห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับโค้ชชี่และโค้ชอย่างต่อเนื่องซึ่ งสามารถกระตุน้ ให้เกิด
กระแสการพัฒนาทีมงานด้วยวิธีการสอนแนะมากขึ้นในองค์กร
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทางานระหว่างหัวหน้าและลูกน้องที่ดี สามารถสร้างทีมงานให้มีความ
แข็งแกร่ งขึ้น และใช้ทรัพยากรขององค์กรได้ยา่ งมีประสิ ทธิ ผลมากขึ้น นามาซึ่ งความเจริ ญเติบโตและ
ความมัน่ คงของบุคลากรทุกระดับในองค์กร

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
การฝึ กอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาล ใจที่จะเป็ นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบ
ไปด้วย

Day I : หลักพืน้ ฐานของการเป็ นโค้ ช
หลักการ

เครื่องมือ

บทบาท

โค้ ช
กระบวน
การ
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ขั้นตอนสู่การเป็ นโค้ ชที่ มีประสิ ทธิ ภาพ (Steps to be effective Coach) ( หลักสูตร 4 วัน )


หลักการและมาตรฐานเกี่ยวกับโค้ช








บทบาทสาคัญของโค้ช













การใช้คาถามทรงพลัง ( Powerful Questions)
การรับฟังเชิงรุ ก ( Active Listening)
เทคนิคการใช้ขอ้ มูลป้ อนกลับ ( Positive Feedback)
การสื่ อสารสร้างสัมพันธ์ ( Communication 2 Connection)
การกาหนดเป้ าหมายคุณภาพ ( Goal seting)

กระบวนการการโค้ชชิ่ง ( Coaching ) อย่างมีรูปแบบ








บทบาทของการสอนแบบต่างๆ
ความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละบทบาท
แนวความคิดเกี่ยวกับ TAPS Model
เทคนิคการสอนงาน (Coaching on Job)
Workshop : เทคนิคการสอน style ตัวเอง

ทักษะที่สาคัญของโค้ช




นิยาม ความหมายของโค้ช
แนวความคิดเกี่ยวกับโค้ช
หลักการที่สาคัญของโค้ช
มาตรฐาน / จรรยาบรรณของโค้ช
กิจกรรมร่ วม : สรุ ปคา (keywords) แทนคาว่าโค้ช

หัวใจสาคัญของการโค้ชชิ่ง
ขั้นตอนการดาเนินการโค้ชชิ่ง
เทคนิคการโค้ชชิ่งเบื้องต้น
Workshop : การเตรี ยมตัวเพื่อเป็ นโค้ช
Pole playing : ดาเนินการโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน

การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง
กาหนดโค้ชชี่และหัวข้อที่จะดาเนินการโค้ชชิ่ง
 สรุ ปผลลัพธ์ของการโค้ชชี่ง


Day II : การพัฒนาตัวเองให้ เป็ นโค้ ชทีด่ ี


การดาเนินการติดตามผลการโค้ชชิ่ง ( Clinic)
โค้ช (ผูเ้ รี ยน)สรุ ปผลการโค้ชชิ่ง
 วิทยากร (Master Coach) ให้คาแนะนาเพิม่ เติม
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 Workshop : สรุ ปสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิเพิ่มเติม
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ขั้นตอนสู่การเป็ นโค้ ชที่ มีประสิ ทธิ ภาพ (Steps to be effective Coach) ( หลักสูตร 4 วัน )


การพัฒนาทักษะการโค้ชชิ่งเพิ่มเติม








กิจกรรม : การใช้ชุดคาถามทรงพลัง
Pole playing : ดาเนินการโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน
กิจกรรม : เทคนิคการรับฟังอย่างตั้งใจ
กิจกรรม : เทคนิคการกาหนดเป้ าหมาย
Pole playing : ดาเนินการโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน

หลักของการเป็ นโค้ชที่ดี
หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของโค้ช
 การพัฒนาเทคนิคการเป็ นโค้ชของตัวเอง
 บทบาทผูน้ า....ในฐานะโค้ช
 กรณี ศึกษา : ผูน้ าในฐานะโค้ช




คุณสมบัติของโค้ชที่ดี









ทัศนคติเชิงบวก
ความเชื่อมัน่ ในกระบวนการ
ภาวะความเป็ นผูน้ าที่ดี
คุณธรรมและจริ ยธรรมในอาชีพ
ความฉลาดทางอารมณ์
พัฒนาตัวเองตลอดเวลา

การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง
การกาหนดเป้ าหมาย (Goal setting )
 ดาเนินการโค้ชชิ่งตามกระบวนการ
 สรุ ปผลลัพธ์ของการโค้ชชิ่ง


Day III : การสร้ างกระบวนการการโค้ ชชิ่ง


การดาเนินการติดตามผลการโค้ชชิ่ง (Clinic)
โค้ช (ผูเ้ รี ยน) สรุ ปผลการโค้ชชิ่ง
 วิทยากร (Master Coach) ให้คาแนะนาเพิ่มเติม
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 Workshop : สรุ ปสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิเพิ่มเติม




การสร้างกระบวนการการโค้ชชิ่งตาม Model






TGROW Model
GROW Model
ARROW Model
MOTA Model
Role Playing : ดาเนินการโค้ชชิ่งตาม Model
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ขั้นตอนสู่การเป็ นโค้ ชที่ มีประสิ ทธิ ภาพ (Steps to be effective Coach) ( หลักสูตร 4 วัน )


กระบวนการโค้ชชิ่งอย่างมีรูปแบบของตัวเอง









การเกริ่ นนา
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การเข้าสู่เนื้อหาการโค้ช
การสรุ ปผลลัพธ์
Workshop : ออกแบบโปรแกรมการโค้ชของตัวเอง
Role Playing : ดาเนินการโค้ชชิ่งตามโปรแกรม

เทคนิคการกาหนดเป้ าหมายร่ วมกับโค้ชชี่ (Coach Setting)
เป้ าหมาย SMART Model
 เป้ าหมายตามแนวคิดของโค้ชชี่
 เป้ าหมายเฉพาะเจาะจง
 Workshop : ดาเนินการกาหนดเป้ าหมาย




การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง
เทคนิคกาหนดเป้ าหมาย
 กระบวนการโค้ชชิ่งตาม Model
 สรุ ปผลลัพธ์ของการโค้ชชิ่ง


Day IV : การพัฒนาตัวเองเป็ นโค้ ชผู้บริหาร (Executive Coach)


การดาเนินการติดตามผลการโค้ชชิ่ง (Clinic)
โค้ช (ผูเ้ รี ยน) สรุ ปผลการโค้ชชิ่ง
 วิทยากร (Master Coach) ให้คาแนะนาเพิม่ เติม
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 Workshop : สรุ ปสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิเพิ่มเติม




การพัฒนาเครื่ องมือและเทคนิคสาหรับโค้ชด้วยตัวเอง









การโค้ชผ่านคาสาคัญ (Key words)
การใช้รูปภาพ (Picture) ดาเนินการโค้ช
การโค้ชผ่านเรื่ องเล่า/หนังสื อ น่าสนใจ
การโค้ชโดยใช้ประเด็นของโค้ชชี่
Workshop : การใช้เครื่ องมือดาเนินการโค้ช
Role Playing : ดาเนินการโค้ชตาม Style ตัวเอง

การสรุ ปประเด็นสาคัญของการโค้ช (To Be Executive Coach)
หลักการและมาตรฐานการเป็ นโค้ชที่ดี
 บทบาทของการเป็ นโค้ชที่ถูกต้อง
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ขั้นตอนสู่การเป็ นโค้ ชที่ มีประสิ ทธิ ภาพ (Steps to be effective Coach) ( หลักสูตร 4 วัน )
ทักษะที่สาคัญของการโค้ช
 กระบวนการโค้ชที่เหมาะสมกับเหตุการณ์
 เทคนิคและเครื่ องมือที่เป็ น Style ตัวเอง
 Workshop : สร้างรู ปแบบการโค้ชของตัวเอง




กาหนดโครงการสร้างโค้ชในองค์กร (Coach The Coaches)
โปรแกรมที่เลือกใช้พฒั นา
 แนวทางของการพัฒนา
 กาหนดโครงการในการดาเนิ นการ
 สรุ ปแนวความคิดร่ วมกัน




การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง
การดาเนินการการโค้ชชิ่ง (EC)
 การสร้างโค้ชในองค์กร (Coach The Coaches)
 การสรุ ปผลลัพธ์ของการโครงการ


ขอบเขตของหลักสู ตร (Course Framework)
Executive Coach
Coach’s Tools
To Be Good Coach
Coaching Skill
Principle of Coaching
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ขั้นตอนสู่การเป็ นโค้ ชที่ มีประสิ ทธิ ภาพ (Steps to be effective Coach) ( หลักสูตร 4 วัน )

แนวทางและรูปแบบการฝึ กอบรมที่ใช้ ใน Class
การสร้างการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning)
 ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่อยากเรี ยน
 ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ดว
้ ยประสบการณ์ของตัวเอง
 ผูใ้ หญ่จะเลือกเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่สามารถนาไปใช้ได้ทน
ั ที
 ผูใ้ หญ่สร้างกระบวนการของตัวเองผ่านการเรี ยนรู ้
“การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ไม่ใช่การรับรู ้เฉพาะเนื้อหา แต่ตอ้ งประยุกต์ใช้ได้จริ ง ”
การผสมผสานการระหว่าง Training Coaching และ Consulting
 Training ให้หลักการ ความรู ้ และวิธีการที่เหมาะสม
 Coaching กระตุน
้ แนวความคิด และศักยภาพของผูเ้ รี ยน
 Consulting การให้คาปรึ กษา แนะนาให้คิด และตอบข้อซักถาม
“มุ่งเน้นการ Coaching the Coaches ไม่ใช่ Training the Coaches”
การสร้างการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสมและปฏิบตั ิจริ ง
 Workshop: กาหนดหัวข้อที่จะนาไปปฏิบต
ั ิดว้ ยตัวเอง
 Role Playing: การแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่างๆ
 กรณี ศึกษา : วิเคราะห์สถานการณ์แล้วประยุกต์ใช้ดว
้ ยตัวเอง
 Show & Share: การนาเสนอแนวความคิดจากการสรุ ปเนื้ อหา
 Q & A: การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
การสร้างบรรยากาศและอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
 การบรรยายที่หลักการแล้วเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนคิดวิธีการเอง
 การเชื่ อมโยงเนื้ อหา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นกระบวนการชัดเจน
 การยกตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริ งของผูเ้ รี ยน
 การให้ผเู ้ รี ยนเขียนบทพูดของตัวเอง ด้วยตัวเอง
 การจูงใจให้ผเู ้ รี ยนนาไปปฏิบต
ั ิจริ งและฝึ กฝนจนเป็ นธรรมชาติ
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ขั้นตอนสู่การเป็ นโค้ ชที่ มีประสิ ทธิ ภาพ (Steps to be effective Coach) ( หลักสูตร 4 วัน )

กิจกรรมที่ให้ ผ้เู รียนได้ ฝึกฝนการเป็ นโค้ช


กิจกรรม : การฝึ กใช้คาถามประเภทต่างๆ
 จุดประสงค์: - เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความแตกต่างของคาถามประเภทต่างๆ
 คาถามปิ ด
 คาถามเปิ ด
 คาถามสาหรับโค้ช
 ขั้นตอนดาเนิ นกิจกรรมพอสังเขป
 ผูเ้ รี ยนจับคู่เพื่อดาเนิ นการฝึ กฝน
 ผูเ้ รี ยน 1 คน เขียนคาใบ้ไว้
 ผูเ้ รี ยนอีกคนหนึ่ งใช้คาถามปิ ด เพื่อค้นหาคาใบ้
 สลับกันเป็ นคนถามและคนทาย
 การใช้คาถามเปิ ดเพื่อทายคาใบ้ให้ถูกต้อง
 เรี ยนรู ้คาถามสาหรับโค้ชชิ่ งกันและกัน
 สิ่ งที่จะได้รับจากการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรม
 ความรู ้สึกที่ถูกถามด้วยคาถามแต่ละอย่าง
 ความรู ้สึกของการคิดคาถามเพื่อค้นหาคาตอบ
 ความแตกต่างของคาถามแต่ละประเภท



กิจกรรม : การฝึ กการโค้ชชิ่งด้วยการใช้คาถาม สร้างแนวความคิด
 จุดประสงค์
 เพื่อสร้างคาถามสาหรับโค้ชให้ถูกต้องมากขึ้น
 เพื่อรับรู ้ความรู ้สึกในการคิดคาถามที่จะใช้
 เพื่อทดสอบคาถามที่ทรงพลังของตัวเอง
 ขั้นตอนดาเนิ นกิจกรรมพอสังเขป
 จับกลุ่ม 3 คน เพื่อดาเนิ นการฝึ กฝน
 กาหนดบทบาทให้แต่ละคนเป็ น...
- โค้ช (Coach)
- โค้ชชี่ (Coachee)
- ผูส้ ังเกตการณ์ (Observer)
 ดาเนิ นการโค้ชชิ่ งประมาณ 5 นาที
 สลับบทบาทกันจนครบทุกบทบาท
 สรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากกิจกรรมนี้
 สิ่ งที่จะได้รับจากการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรม

www.pa ko rnb log . com

www.en tra in in g. net

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 8 of 13

ขั้นตอนสู่การเป็ นโค้ ชที่ มีประสิ ทธิ ภาพ (Steps to be effective Coach) ( หลักสูตร 4 วัน )

ความรู ้สึกกับบทบาทของโค้ช
 ความรู ้สึกกับบทบาทของโค้ชชี่
 ความแตกต่างของการใช้คาถามลักษณะต่างๆ




กิจกรรม : การตั้งคาถามชุดตามกระบวนการ
 จุดประสงค์
 เพื่อทาให้สามารถกาหนดชุ ดคาถามสาหรับการโค้ชชิ่ งได้
 เพื่อฝึ กฝนการกาหนดคาถามตามกระบวนการ
 เพื่อเรี ยนรู ้การใช้ชุดคาถามกับเป้ าหมายของโค้ชชี่
 ขั้นตอนดาเนิ นกิจกรรมพอสังเขป
 วิทยากร (โค้ช) กาหนดหัวข้อที่อยากเปลี่ยนแปลง
 จับกลุ่มผูเ้ รี ยนตามความเหมาะสม
 กลุ่มผูเ้ รี ยนเตรี ยมชุ ดคาถามสาหรับโค้ชชิ่ ง 8 คาถาม
 กลุ่มผูเ้ รี ยนใช้คาถามกับวิทยากร (โค้ช) ทีละกลุ่ม
 วิทยากร (โค้ช) ตอบคาถามตามความรู ้สึกที่เป็ นจริ ง
 ดาเนิ นการจนครบทุกกลุ่ม
 สรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากกิจกรรมนี้
 สิ่ งที่จะได้รับจากการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรม
 คาถามที่ทรงพลัง สามารถเป็ นแนวคิดให้โค้ชชี่
 การได้เรี ยนรู ้คาถามที่ดีจากกลุ่มอื่นๆ
 ความเชื่ อมัน
่ ในการใช้คาถาม



กิจกรรม : การดาเนินการโค้ชชิ่งโดยวิทยากร (โค้ช)
 จุดประสงค์
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็นกระบวนการโค้ชครบวงจร
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็นบรรยากาศของการโค้ชอย่างเต็มรู ปแบบ
 ขั้นตอนดาเนิ นกิจกรรมพอสังเขป
 วิทยากร (โค้ช) อาสาเป็ นโค้ช
 เปิ ดรับอาสาสมัครผูเ้ รี ยนให้เป็ นโค้ชชี่
 โค้ชและโค้ชชี่ กาหนดหัวข้อที่จะดาเนิ นการโค้ช
 โค้ชดาเนิ นการโค้ชชิ่ งตามกระบวนการที่ได้เรี ยนรู ้
 โค้ชปฏิบต
ั ิตวั ในฐานะโค้ชอย่างครบถ้วน
- การใช้คาถามทรงพลัง
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ขั้นตอนสู่การเป็ นโค้ ชที่ มีประสิ ทธิ ภาพ (Steps to be effective Coach) ( หลักสูตร 4 วัน )





การรับฟังเชิงรุ ก
- การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเชิงบวก
การจูงใจและให้กาลังใจ
การทาให้โค้ชชี่เกิดการปฏิบตั ิดว้ ยตัวเอง
 ผูเ้ รี ยนสรู ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากกิจกรรมนี้
สิ่ งที่จะได้รับจากการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรม
 กระบวนการโค้ชที่ชด
ั เจน
 การใช้ทก
ั ษะต่างๆ ของโค้ช
 เทคนิ คการสร้างแนวความคิดให้โค้ชชี่
 บรรยากาศของการโค้ชที่มีคุณภาพ

กิจกรรม : การวิเคราะห์กรณี ศึกษาและแสดงบทบาทสมมุติ
 จุดประสงค์
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์แล้วตั้งหัวข้อการโค้ช
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนการออกแบบขั้นตอนการโค้ชด้วยตัวเอง
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความมัน
่ ใจในบทบาทโค้ชมากขึ้น
 ขั้นตอนดาเนิ นกิจกรรมพอสังเขป
 วิทยากร (โค้ช) แจกกรณี ศึกษาต่างๆ ให้กลุ่มผูเ้ รี ยน
 ผูเ้ รี ยนจับกลุ่มวิเคราะห์กรณี ศึกษาร่ วมกัน
 กลุ่มผูเ้ รี ยนกาหนดบุคคลที่เป็ นโค้ชและโค้ชชี่
 กลุ่มผูเ้ รี ยนช่วยกันออกแบบแนวทางการโค้ช
 ดาเนิ นการทา 1:1 Coaching ในแต่ละกลุ่ม
 วิทยากร (โค้ช) ชี้ ประเด็นที่สาคัญระหว่างการโค้ช
 ผูเ้ รี ยนสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากกิจกรรมนี้
 สิ่ งที่จะได้รับจากการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรม
 การวิเคราะห์อาการของโค้ชแล้วตั้งประเด็นหัวข้อการโค้ช
 การออกแบบแนวทางการโค้ชพอสังเขป
 การฝึ กฝนกับบทบาทของโค้ช
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ขั้นตอนสู่การเป็ นโค้ ชที่ มีประสิ ทธิ ภาพ (Steps to be effective Coach) ( หลักสูตร 4 วัน )

ขบวนการ (Process) ในการฝึ กอบรม
 ใช้ หลักการ การเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

·
·
·
·

หมายเหตุ : ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่จะอยูภ่ ายในจิตใต้สานึก ผ่านการ
แสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทาให้ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะปรับเปลี่ยน
ความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู ้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)


การใช้ กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึ กอบรม

หมายเหตุ : การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
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ขั้นตอนสู่การเป็ นโค้ ชที่ มีประสิ ทธิ ภาพ (Steps to be effective Coach) ( หลักสูตร 4 วัน )


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
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน
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ขั้นตอนสู่การเป็ นโค้ ชที่ มีประสิ ทธิ ภาพ (Steps to be effective Coach) ( หลักสูตร 4 วัน )

 การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่ านกรณีศึกษา
 กรณี ศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริ งที่ผเู ้ รี ยนต้องเผชิญ 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 กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผเู้ 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

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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