หั วหน้ างานกับบทบาทโค้ ช & พี่เลีย้ ง (1 วัน )

Course outline หลักสู ตรหัวหน้ างานกับบทบาทโค้ ช & พีเ่ ลีย้ ง
(Supervisor as Coach & Mentor)

(หลักสู ตร 1 วัน)

โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/เหตุผล
บทบาทหน้าที่ที่สาคัญของหัวหน้างาน (Supervisor) คือ...การพัฒนาทีมงาน
บทบาทพี่เลี้ยง & โค้ชเป็ นบทบาทที่สาคัญในการพัฒนาทีมงานให้เกิดความสมบูรณ์ท้ งั ด้านการดาเนิน
ชีวติ และการปฏิบตั ิงาน
o พี่เลี้ยง : คอยดูแล ช่วยเหลือ ชี้แนะ แนวทางด้านเติบโตในสายอาชีพ
o โค้ช : คอยช่วยดึงศักยภาพภายในตัวทีมงานให้ปฏิบตั ิงานได้ตามเป้ าหมาย
ปั จจุบนั เราไม่สามารถแยกแยะได้ชดั เจนว่า...ควรใช้บทบาทใดในการพัฒนาทีมงาน แต่ตอ้ งผสมบทบาท
ต่างๆ ตามความเหมาะสมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในแต่ละคนและแต่ละสถานการณ์เพราะการเปลี่ยนแปลง
ทีมงานเกิดขึ้นบ่อยมาก
การพัฒนาหัวหน้างานให้เข้าใจบทบาทและวิธีการต่างๆ ของโค้ช จะทาให้สามารถสอนงานและดึง
ศักยภาพออกมาได้มากขึ้น และแนวทางการโค้ช (Coaching) นี้จะเหมาะสมกับบุคลากรยุคใหม่ที่มีความรู ้
ความสามารถแต่ยงั ไม่ได้นามาใช้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ พี่เลี้ยง & โค้ชจะสามารถช่วยเหลือในจุดนี้ได้
การพัฒนากระบวนการการโค้ชหัวหน้างาน (Coaching on Job) จะช่วยทาให้หวั หน้างานสามารถที่จะ
กระตุน้ ให้ทีมงานบรรลุผลการปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตัวของเขาเองด้วยความเต็มใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
หัวหน้างานและทีมงานมีสูงมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจความเหมือนและความต่างของบทบาทพี่เลี้ยง (Mentor) และโค้ช (Coach) ได้
ชัดเจนขึ้น สามารถปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทาให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้กระบวนการการโค้ชหน้างาน (Coaching On Job) ได้บน Style ของหัวหน้างาน
เองตามวัตถุประสงค์ของแต่ละงาน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีแบบฝึ กฝนและกิจกรรมดาเนินการได้จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริ งของวิธีการโค้ชและ
การคอยช่วยเหลือในฐานะพี่เลี้ยง ด้วยตัวเอง
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รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
หัวหน้างาน...กับบทบาทที่สาคัญ
 สารวจแนวความของการเป็ นผูน
้ า
 บทบาทที่สาคัญของการเป็ นหัวหน้างาน
 ความหมายของพี่เลี้ยง & โค้ช
 คุณสมบัติของพี่เลี้ยง & โค้ชที่ดี
 Workshop : กาหนดบทบาทการเป็ นหัวหน้างานที่ดี
 การพัฒนาตัวเองในฐานะพี่เลี้ยง & โค้ชที่ดี
 การสอนในรู ปแบบต่างๆ
 ความเหมือนและความแตกต่างของพี่เลี้ยง & โค้ช
 ทักษะที่สาคัญของโค้ช
 ขอบเขตของการเป็ นพี่เลี้ยงทีมงาน
 Workshop : สรุ ปแนวความคิดการเป็ นพี่เลี้ยง & โค้ชของตัวเอง
 การพัฒนากระบวนการการโค้ชหน้างาน (Coaching On Job)
 หลักการสาคัญของการโค้ช (Coaching Principle)
 กระบวนการการโค้ชงาน (Coaching Process)
 เทคนิ ควิธีการการโค้ชเพื่อผลงาน (Coaching Technique)
 กรณี ศึกษา : การสอนงานได้ท้ งั ใจ ได้ท้ งั งาน
 Role Playing : การดาเนิ นการโค้ชตามกระบวนการ
 หัวหน้างาน...ในฐานะพี่เลี้ยง & โค้ช
 หลักการที่ควรเป็ นแนวความคิดของพี่เลี้ยง & โค้ช
 สิ่ งที่โค้ชชี่ ตอ
้ งการจากพี่เลี้ยง & โค้ช
 การเรี ยนรู ้และเข้าใจธรรมชาติของมนุ ษย์
 การเรี ยนรู ้และเข้าใจการทางานของสมอง
 Workshop : กาหนดแนวทางการปฏิบต
ั ิของตัวเองใหม่
 การบ้าน: เพื่อการนาไปประยุกต์และปฏิบตั ิจริ ง
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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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