Coach and Counselor (1 วัน)

หลักสู ตร Coach and Counselor
( หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
นายแพทย์ โมทย์ ศักดิ์ แสงทอง
โค้ ชและวิทยากรในกระบวนการ Training and Group Coaching

หลักการ/แนวความคิด
การเป็ นที่ปรึ กษาเป็ นอีกบทบาทหนึ่งที่เราต้องได้รับในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น อาจจะเพราะด้วยหน้าที่
หรื อด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคคลอื่นๆ ในองค์กรก็ตาม ก็จะทาให้เราได้รับโอกาสที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้
สามารถเผชิญและก้าวข้ามอุปสรรคที่ตอ้ งพบเจอในการทางาน ไม่วา่ บุคคลนั้นจะอยูใ่ นตาแหน่งลูกน้อง เพื่อน
ร่ วมงาน หรื อแม้กระทัง่ หัวหน้าของเราเองก็ตาม
เครื่ องมือหรื อบทบาทที่เราสามารถช่วยให้เขาสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ สามารถทาได้ใน
หลายบทบาท เช่น การให้คาปรึ กษา (Consulting) การฝึ กกระบวนการในการแก้ปัญหา (Training) การวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหา (Counseling) และการวิเคราะห์วธิ ี การสู่ เป้ าหมายด้วยตัวเขาเอง (Coaching) ถึงแม้วา่ แต่ละ
วิธีจะต้องการให้ผมู ้ ารับการปรึ กษาสามารถข้ามอุปสรรคที่เขาติดอยูไ่ ด้เหมือนกันก็ตาม แต่จริ งๆ แล้วในแต่ละ
บทบาทก็จะมีทกั ษะหรื อเครื่ องมือหลายๆ อย่างทั้งที่เหมือนหรื อแตกต่างกันออกไป
ทั้งบทบาทของ Coach และ Counselor มีหลักการคล้ายคลึงในแง่ เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความเชื่อ ค่านิยม
ทัศนคติ ที่แตกต่างกันออกไป วิธีการของคนหนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับอีกบุคคลหนึ่ง การที่จะให้เขาสามารถ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสามารถเอาชนะอุปสรรคได้น้ นั เขาต้องเข้าใจในตนเองให้มากขึ้น เกิดการมองเห็น
ยอมรับ และต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
แล้วเราสามารถแยกแยะและเลือกได้หรื อไม่วา่ ในสถานการณ์ใด หรื อบุคคลใด เราจะเลือกใช้บทบาท
อะไร ด้วยเหตุผลอะไร จึงจะสามารถทาให้ผมู ้ ารับการปรึ กษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างยัง่ ยืนตามที่เราและ
เขาต้องการ

วัตถุประสงค์
1. ผูเ้ รี ยนจะมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของที่ปรึ กษาในบทบาทของ Coach และ Counselor
2. ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้สึกมัน่ ใจในการเลือกใช้เครื่ องมือในบทบาทของที่ปรึ กษาได้หลากหลายตามความ
ต้องการ
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3. ผูเ้ รี ยนสามารถมองเห็นศักยภาพและยอมรับในทัศนคติที่แตกต่างกันของผูม้ ารับการปรึ กษา
พร้อมช่วยให้ผรู ้ ับการปรึ กษาค้นหาวิธีการเผชิญกับอุปสรรคได้ดว้ ยตนเอง

รายละเอียดเนือ้ หาตามหลักสู ตร
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์ กร








สารวจแนวความคิดในการเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
ประโยชน์ของการเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาที่ดี
ความหมายของ Coach
ความหมายของ Counselor
ความเหมือนและแตกต่างของแต่ละบทบาท (TAPS Model)
หลุมพรางทางความคิดในการเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด

การดึงศักยภาพของบุคลากรในทีมด้วยบทบาท Coach






หลักการของการ Coach
ทักษะที่สาคัญของการ Coach
บทบาทของผูเ้ ป็ น Coach
คุณสมบัติของการเป็ น Coach ที่ดี
กิจกรรมและกรณี ศึกษา

การช่ วยเหลือบุคลากรในทีมด้ วยบทบาท Counselor






หลักการของการ Counselor
ทักษะที่สาคัญของการ Counselor
บทบาทของผูเ้ ป็ น Counselor
คุณสมบัติของการเป็ น Counselor ที่ดี
กิจกรรมและกรณี ศึกษา

การผสมผสานบทบาท Coach และ Counselor มาประยุกต์ ใช้ ในการทางาน






สิ่ งที่เหมือนและแตกต่างระหว่าง Coach และ Counselor
การเลือกสถานการณ์ที่จะนาแต่ละบทบาทไปประยุกต์ใช้
สถานการณ์เชิงลบที่อาจต้องไปพบในการใช้บทบาท Coach และ Counselor
สิ่ งที่หวั หน้าและองค์กรจะได้รับ
การบ้าน
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แนวทางในการพัฒนาตามหลักสู ตร


การฝึ กอบรมในรู ปแบบของการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ ( Adult Learning ) ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สามารถนาสิ่ งที่ได้
เรี ยนรู ้ไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานได้ทนั ที เพราะได้ดาเนินการคิดร่ วมกันระหว่างการฝึ กอบรมแล้ว



การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
- การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตวั เพื่อให้ง่ ายต่อการเรี ยนรู ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทางานเป็ นทีม
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผฝู้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- Role Playing : ทาให้เห็นสถานการณ์จริ ง โดยการแสดงแบบสมมติ



กาหนดแนวทางให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม ได้นาความรู ้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู ้สึก
และการกระทา โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึ กฝนจนกลายเป็ นธรรมชาติ



การบ้านที่เป็ นเป้ าหมาย สามารถนาไปจัดทาเป็ นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรื อ ทีม ที่เหมาะสม
ตามที่ตวั เองเลือก



วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
หัวหน้างาน

 ผูจ้ ดั การ
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