All Gen...โค้ ชตัวเอง...พิชิตความสาเร็ จร่ วมกัน (1D)

Course Outline
หลักสู ตร All Gen...โค้ ชตัวเอง...พิชิตความสาเร็จร่ วมกัน
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
นพ.โมทย์ ศักดิ์ แสงทอง
โค้ ชและวิทยากรในกระบวนการ Training and Group Coaching

หลักการและแนวความคิด
การเรี ยนรู ้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ทาให้รู้จกั ตัวเอง เข้าใจผูอ้ ื่นและทางานร่ วมกันอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความเข้าอก เข้าใจกัน คอยช่วยเหลือกันในทีม ทาให้สามารถบรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการได้
ประเด็นสาคัญที่ควรเรี ยนรู ้เกี่ยวกับมนุษย์ เช่น...
การทางานของสมอง (Brain Working)
คุณลักษณะของแต่ละบุคคลจากสมอง 4 ส่ วน (Whole Brain)
คุณค่าของบุคคลที่แสดงออกมาที่พฤติกรรม
สิ่ งที่เกิดขึ้นเนื่องจากสมองขาด FEARS
ความแตกต่างของ Generation ต่างๆ ในองค์กร เปรี ยบเสมือนกับคนที่แตกต่างกันเนื่องจาก สมองโต้ตอบ
กับสิ่ งเร้าเหตุการณ์และบุคคลที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากแต่ละบุคคลมีคุณลักษณะ คุณค่า ความเชื่อ
ประสบการณ์ ที่ไม่เหมือนกัน ทาให้เกิดความแตกต่างกัน หาใช่ขอ้ ขัดแย้งเสมอไป...ดังนั้นการเข้าใจความ
แตกต่าง แล้วรู ้ที่มาของความแตกต่างกันจะทาให้สามารถปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ โดยมุ่งเน้นที่ คุณสมบัติ
เด่ น ของแต่ละบุคคล
การโค้ชตัวเอง (Self-Coaching) เป็ นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ สภาวะที่ดีข้ ึนได้ทนั ที โดยการ
สร้างโค้ชภายใน (Inner Coach) ของตัวเอง ให้พร้อมจะดาเนินการโค้ช เพื่อให้ตวั เองออกจากอารมณ์เชิงลบ
มาอยูก่ บั การคิดเชิ งเหตุผลแล้วสร้างแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของตัวเองขึ้นมาได้ดว้ ยตัวเอง ทาให้สถานการณ์
ต่างๆ บรรลุความต้องการ
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วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจที่มาของพฤติกรรมของตัวเองและผูอ้ ื่นผ่านการทางานของสมอง ทาให้
ผูเ้ รี ยนสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทนั ที
เพื่อให้ผเู ้ รี ยน มองเห็นความแตกต่างระหว่าง Generation เป็ นเรื่ องปกติ แล้วสร้างความเข้าใจที่มาของความ
แตกต่างได้ดว้ ยตัวเอง มองเห็นคุณค่าของ Gen ต่างๆ ได้ครบถ้วน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถโค้ชตัวเอง โดยการสร้างโค้ชภายในของตัวเองขึ้นมาได้ดวยตัวเอง
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์ต่างๆ ในองค์กร สร้างการทางานที่บรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
และเติมความสุ ขร่ วมกันได้

รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสู ตร
การเรี ยนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นจากสมอง 4 ส่ วน (Whole Brain)
คุณค่าของบุคคลเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?
พฤติกรรมที่แสดงออก เนื่องจากสมองขาด FEARS
กิจกรรมสร้างความสุ ขให้กบั สมองของตัวเอง
Workshop : คุณเป็ นใคร?
การเรี ยนรู้และเข้าใจ All Gen ซึ่ งกันและกัน
ความแตกต่างของ Generation ปัจจุบนั ในองค์กร
คุณสมบัติเด่นของ Gen Baby Boomer
คุณสมบัติเด่นของ Gen X
คุณสมบัติเด่นของ Gen Y
การทางานของสมอง V.S. ความแตกต่างของ Gen
Workshop : การเรี ยนรู้และเข้าใจ Generation ต่างๆ
โค้ชตัวเอง...เปลี่ยนชีวติ ...พิชิตความสาเร็ จ
การโค้ชชีวติ (Life Coaching) คืออะไร?
คุณสมบัติของโค้ชภายใน (Inner Coach) ที่ดี
หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง
หลักการสาคัญต่างๆ ที่สร้างแนวความคิดที่ดี
Workshop : เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
Role Playing : การโค้ชตัวเอง...พิชิตเป้ าหมาย
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All Gen ทางานร่ วมกันเป็ นทีมเวิร์ค
การรู ้จกั ตัวเอง เข้าใจผูอ้ ื่น สร้างคุณค่าร่ วมกัน
การสื่ อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน
การทางานร่ วมกันพิชิตเป้ าหมายร่ วมกัน
การสร้างองค์กรแห่งความสุ ข (Happy Workplace) ร่ วมกัน
Workshop : กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิตวั ใหม่ของตัวเอง
การบ้ าน : เพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง

แนวทางในการฝึ กอบรม
Training and Group Coachingใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ใน
ระหว่างการอบรม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับทั้งความรู ้ ความเข้าใจ ฝึ กฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี
 Teaching for Knowledgeเพื่อให้ขอ้ มูลหรื อทาความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
 Training for Skillเพื่อฝึ กทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบตั ิ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรมและ
กรณี ศึกษา
 Coaching for Exploreเพื่อสารวจสิ่ งที่เป็ นหลุมพราง ความเชื่ออันจากัด ซึ่ งเป็ นตัวฉุ ดรั้งความสาเร็ จ
และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรื อคุณค่าที่ดีที่สามารถนามาใช้สร้างแนวทางสู่ ความสาเร็ จของ
ตนเอง
 Coaching for Changeใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้ าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะ
นาไปสู่ การลงมือปฏิบตั ิให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain Based Trainingทาความเข้าใจธรรมชาติการทางานของสมองในการเรี ยนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ทาให้สมองของผูเ้ รี ยนมีความสุ ข ไม่ทาให้เกิดความกลัวหรื อความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุด
แข็ง และใช้สมองส่ วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยูใ่ ต้อิทธิ พลของสมองส่ วน
อารมณ์ที่เป็ นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Positive Psychologyสร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความ
ท้าทาย บนหน้าที่และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และ
ผลตอบแทนที่มากกว่าปั จจัยภายนอก แต่เป็ นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทางาน เห็น
ความสาคัญของการได้ช่วยเหลือผูอ้ ื่นและองค์กรด้วยสิ่ งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
พนักงานระดับปฏิบตั ิงาน / ผูจ้ ดั การระดับต้น / หัวหน้างาน
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ระยะเวลา/สถานที่
ระยะเวลารวม 1 วัน (เวลา 9.00 – 16.00 น.)

รูปแบบวิธีการฝึ กอบรม
 Lecture

40%

 Workshop / Case Study / Role Playing

60%
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