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Profile วิทยากร
อาจารย์ อสิ รา วิไชยคามาตย์
ประวัตกิ ารศึกษา
o ปริ ญญาตรี สานักวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
o ปริ ญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร

ตาแหน่ งปัจจุบัน : Facilitative Coach
ความถนัดและความเชี่ยวชาญ
 กระจกเงาแห่งความสัมพันธ์
 กระบวนการสะท้อนตนเองผ่านศิลปะ
 กระบวนการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 การออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างใคร่ ครวญ

ผลงานด้ านการอบรม
ใช้กระบวนการ Facilitative Coaching ให้แก่องค์กรต่างๆ ในด้าน SOFT SKILL , การจัดการ
ความสัมพันธ์, การจัดการทีมเวิร์ค, คุณค่าองค์กร, การสื่ อสารอย่างสันติ รวมถึง การฟังเพื่อลดการขัดแย้ง และรวม
ไปถึงหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบพฤติกรรม และ Mindset ทั้งหมด
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เสียงสะท้ อนจากผู้เรียน
- ขอบคุณมากๆครับ สาหรับคลาสที่สุดว้าวนี้ ประทับใจมาก Class สั้นๆวิทยากรแทบไม่พูด ไม่สอน
อะไรมากมาย ไม่ใช้คอมพ์หรื ออุปกรณ์ใดเลยนอกจากกระดาษ A4 แต่ทาให้ผมประทับใจจริ งๆ คุม้ ค่า
มากๆกับ 1 วันนี้ที่มีโอกาสได้เข้าอบรม ขอเป็ นกาลังใจให้จดั การอบรมแนวนี้ต่อไป มันทาให้เกิดแรง
บันดาลใจได้ดีมากๆ
พนง.โรงแรมดุสิตธานี นครราชสี มา
- ประทับใจที่โค้ชมีการสื่ อสารที่ดี เข้าใจง่าย และสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ได้ดี ชอบที่ถามคาถามให้
ผูฟ้ ังได้คิด ได้พฒั นาความคิดตนเอง เข้าใจได้ดว้ ยตนเอง ไม่ใช่การเรี ยนรู ้แบบป้ อนข้อมูลอย่างเดียว
โดยรวมแล้วเป็ นคลาสที่ดีมากครับ
HR บริ ษทั Mena Transport
- มีกิจกรรมให้ร่วมกันทาและแสดงความคิดเห็นร่ วมกันตลอด ทุกคนได้ทากิจกรรมร่ วมกัน
พนง. รพ.สัตว์ ทองหล่อ
- มีสื่อการสอนหลายแบบ เข้าใจง่าย กิจกรรมการเรี ยนไม่ได้มีในกระดาษอย่างเดียว ไม่ง่วงนอน
พนง. รพ.สัตว์ ทองหล่อ
- เป็ นคลาสที่ฝึกกระบวนการคิดเป็ นอย่างดี รู ้สึกสนุก และไม่มีความกังวลขณะที่เรี ยน
พนง. รพ.สัตว์ ทองหล่อ
- ได้แสดงความคิดเห็น ได้การยอมรับจากเพื่อนๆและได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ
พนง. อคุสเนตฟุตจอย
- บรรยายมีสาระ ให้เล่นเกมสนุกและยังสอดแทรกความรู ้ให้ผฟู ้ ังทุกคนสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั
การทางาน
บุคลากรบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ ด
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ประสบการณ์ การทางาน
 Facilitative Coach
 พนักงานต้อนรับ บมจ.การบินไทย
 นักวิเคราะห์องค์กรและที่ปรึ กษา ทางด้าน HR บริ ษทั CSR Consulting Group Co., Ltd.
 นักวิเคราะห์คุณภาพ และประเมินวัตถุดิบ บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี

แนวทางการฝึ กอบรมทีใ่ ช้ ใน Class
 Adult Learning





ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้สิ่งที่อยากเรี ยน
ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ดว้ ยประสบการณ์ของตนเอง
ผูใ้ หญ่เลือกเรี ยนรู ้สิ่งที่นาไปใช้ได้ทนั ที
ผูใ้ หญ่เลือกสนใจสิ่ งที่จะนาไปใช้ได้จริ ง

 Training and Group Coaching




ให้ความรู ้หลักการ และวิธีการที่เหมาะสม
กระตุน้ แนวคิดตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน
มุ่งเน้นการนาไปใช้ได้จริ ง

 Facilitative Coaching Process






กระตุน้ ความคิดของกลุ่ม
ให้กลุ่มเกิดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันผ่านการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Team Learning)
สร้างประสบการณ์ผา่ นกิจกรรมเพื่อ สะท้อน เปลี่ยนความคิด และเรี ยบเรี ยง
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริ งเพื่อการนาไปใช้
สร้างแนวทางการติดตามผลได้ดว้ ยตัวผูเ้ รี ยนเอง
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Concept กระบวนการสอน Facilitative Coaching
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สิ่งที่องค์กรจะได้ รับ
 ในช่ วงการฝึ กอบรม





ผูเ้ รี ยนจะได้สะท้อนตนเองผ่านกระบวนการ
ผูเ้ รี ยนจะได้รับหลักการมาตรฐานเพื่อเป็ นแนวทาง
ผูเ้ รี ยนจะได้รับรู ้แนวทางที่เคยปฏิบตั ิจริ งจากเพื่อนร่ วม Class
ผูเ้ รี ยนจะเชื่อมโยงและนาไปประยุกต์ใช้ตามความถนัดของตน

 กิจกรรมต่ างๆประกอบด้ วย






Workshop
กรณี ศึกษา
ศิลปะเพื่อการเชื่อมโยง
Brain storming
World Café

ภาพตัวอย่ างบรรยากาศการเรียนรู้
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คาถามที่พบบ่ อย
Q: กระบวนการ Facilitative Coaching ทาอะไรบ้ าง
A: กระบวนการ Facilitative Coaching ตลอดหลักสู ตรมีดงั ต่อไปนี้
Connect เพื่อการสร้างพื้นที่การเรี ยนรู ้
Clarify เพื่อการตั้งเป้ าหมายและบรรยากาศการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
Diagnose
เพื่อสื บค้นรู ปแบบพฤติกรรม ศักยภาพ และข้อจากัด
Intervention ร่ วมทากิจกรรมสร้างการเรี ยนรู ้
Closure สรุ ปสิ่ งสาคัญที่ได้เรี ยนรู ้
Commit วางแผนการนาไปใช้ในชีวติ จริ ง

Q: กระบวนการ Facilitative Coaching สอนแนวไหน เพราะไม่ อยากให้ ผู้เรียนเครียดเกินไป
A: กระบวนการ Facilitative Coaching มีจงั หวะในการให้หลักการและเนื้อหาสอดแทรกกับกิจกรรมเพื่อการ
ใคร่ ครวญ และกิจกรรมท้าทายกลุ่มตลอดทั้งหลักสู ตร เพื่อสร้างการเรี ยนรู ้ผา่ นหลักการปั ญญาสามฐาน ทั้งฐานกาย
ฐานใจ และฐานคิด
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Q: กิจกรรมเป็ นแบบไหน
A: กิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการ สร้างสรรค์ผา่ นหลักการต่างๆ คือ การเขียนเพื่อการตระหนักรู ้, Art
Therapy, Dynamic Meditation และ Team Learning

Q: ผู้เรียนจะได้ อะไรบ้ าง
A: นอกเหนือจากการได้หลักการ เนื้อหา และเครื่ องมือที่เป็ นสิ่ งสาคัญของหลักสู ตรแล้ว ผูเ้ รี ยนยังได้
ประสบการณ์การทางานภายในของตนเอง เข้าถึงศักยภาพและข้อจากัดของตนเองซึ่ งเรี ยกว่าความมัน่ คงภายใน
รวมถึงการฝึ กทักษะการฟัง และสื่ อสารในวง Dialogue

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

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 7 of 7

