Better You By Facilitative Coaching Process (1D)

Course outline
หลักสู ตร Better You By Facilitative Coaching Process
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย

อาจารย์ อสิ รา วิไชยคามาตย์
จุดประสงค์
ในปั จจุบนั มีผคู ้ นมากมายทางานอย่างไม่มีความสุ ข เพราะไม่เห็นความสาคัญของงาน และ ไม่ได้ใช้
ความสามารถที่แท้จริ งของตนเอง ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตามหากเฝ้ารอให้พบงานที่เหมาะสมกับตนเองนั้น อาจ
ใช้เวลาไปอย่างสิ้ นเปลือง ทั้งงบประมานขององค์กรและตัวของพนักงานเอง
หากพนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าที่ตนเองได้ใช้ในการทางาน พนักงานจะทางานอย่างมีความสุ ขมาก
ขึ้น และการตระหนักรู ้ถึงคุณค่าของแต่ละคน จะช่วยให้พนักงานเข้าใจผูอ้ ื่นในคุณค่าที่มี รวมถึงเข้าใจบทบาทที่
แต่ละคนได้รับ จะส่ งผลให้พนักงานมุ่งสนใจในงานที่เกี่ยวกับตนเอง โดยลดเวลาที่จะสู ญไปกับความขัดแย้งทั้ง
กับตนเองและผูอ้ ื่น

แนวทางการฝึ กอบรม
Facilitative Coaching Process
กระบวนการ Facilitative Training and Coaching Process คือกระบวนการที่ชวนผูเ้ รี ยนได้สืบค้น
ศักยภาพตนเองผ่านประสบการณ์ที่ผา่ นมา ผ่านเรื่ องราวของผูร้ ่ วมกระบวนการ จุดประสงค์คือเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
ใช้ศกั ยภาพของตนเองร่ วมกับเนื้อหาที่ได้รับในห้อง ตกผลึกสู่ แนวทางการแก้ปัญหาในเรื่ องนั้นๆของตนเองและ
พร้อมยอมรับ และเรี ยนรู ้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปได้
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Mutual Learning
การเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ของเพื่อนร่ วมคลาส เพื่อรับทราบมุมมองความคิดของเพื่อนร่ วมคลาสที่อยู่
ภายในองค์กรเดียวกัน และเลือกที่จะนาบางอย่างที่เหมาะสมกับตนเองไปใช้ได้ทนั ที

Mandala
กิจกรรมผ่านเครื่ องมือ Mandala ที่ชวยให้ผเู ้ ข้าเรี ยนอยูก่ บั ตนเอง และเชื่อมโยงเข้าสู่ เนื้ อหาหัวข้อต่างๆ
ตัวอย่างของกิจกรรม Mandala จะช่วยให้ผเู ้ รี ยน
-อยูก่ บั ตนเองในเรื่ องต่างๆที่ชวนคุย
-เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองผ่านรู ป
-เกิดความชัดเจนในอารมณ์ความรู ้สึกของตนเอง เพื่อการจัดการอารมณ์ต่อไป

กรอบความคิด ในการฝึ กอบรมทีใ่ ช้
คนเราทุกคนมีคุณค่าในตนเอง และมีศกั ยภาพในตนเอง การที่คนเราทางานเดียวกัน อาจให้คุณค่าใน
งานที่แตกต่างกัน หากแต่เพียงเรารู ้และเข้าใจว่าเรามีคุณค่าอะไร และใช้คุณค่าใดในการทางาน จะทาให้เราเห็น
ข้อดีในงาน ส่ งผลให้ทางานได้อย่างมีความสุ ขมากยิง่ ขึ้น และนอกจากนั้น ยังสามารถเข้าใจคุณค่าของผูอ้ ื่นที
บางครั้งอาจมาทาให้ตนเกิดความไม่พอใจ ทาให้ทางานด้วยความหงุดหงิดน้อยลงได้อีกด้วย

ตัวอย่ างกิจกรรม
Who am I?
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การดาเนินกิจกรรม
o ให้ผเู ้ ข้าร่ วมคลาสระบายสี หรื อ วาดรู ปต่างๆตามที่ตนเองอยากให้เป็ น
o ชวนคุยถึงสัญลักษณ์ หรื อสี ที่ใช้ แล้วให้เค้าเชื่อมโยงกับคุณค่าของตนเองผ่านภาพ
o ให้ผเู ้ รี ยนเขียนสรุ ป โดยเขียนต่อประโยคว่า ฉันคือ...หรื อฉันเป็ น...

ผลที่ได้ รับ
ผูเ้ รี ยนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองที่ซ่อนอยูภ่ ายใน แม้เพียงเล็กน้อย หรื อเคยมองข้ามไป แต่เมื่อ
ออกมาผ่านรู ป ผูเ้ รี ยนได้เห็นคุณค่าของตนเองเพิ่มมากขึ้นและมีพลังมากยิง่ ขึ้นผ่านการตระหนักได้โดยตนเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตร
ปฏิบตั ิการ

หัวหน้างาน
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