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OLPG1.1 – การพัฒนาภาวะผู้นาในตัวเอง

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)
องค์กรต่ำงๆ มักมีอุปสรรคในกำรริหำรจัดกำรทีมงำน เนื่องจำกผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำน ไม่สำมำรถ
กระตุ้นแรงจูงใจทีมงำนได้เท่ำที่ควร อำจเนื่องมำจำกหลำยสำเหตุ เช่น …..
 ขำดภำวะผู้นำในตัวเอง


กลัวลูกน้องไม่ยอมรับ



ไม่รู้ว่ำจะมอบหมำยงำนอย่ำงไรดี เลยทำเองดีกว่ำ



มองแต่ข้อเสียของทีมงำนมำกเกินไป



ไม่รับกำรยอมรับจำกทีมงำน

(เป็นต้น)
ผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำนส่วนใหญ่เติบโตมำจำกกำรทำงำนในหน้ำที่ได้ดี และอยู่กับองค์กรมำนำนเป็นที่
ไว้วำงใจ จึงได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมำ แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ดี จึงทำให้ไม่สำมำรถ
บริหำรทีมงำนให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้นได้
โปรแกรมกำรพัฒนำภำวะผู้นำในตัวเองให้กับผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำนนั้น จะทำให้สำมำรถดึงศักยภำพที่มี
อยู่ในตัวเองออกมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิผล โดยกำรเริ่มจำกกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบ ของตัวเองให้เป็น
ทัศนคติเชิงบวก ต่อกำรทำงำนของเขำด้วย โดยกำรใช้ภำวะผู้นำของหัวหน้ำงำน และสอนงำน (Coaching) ให้
ทีมงำนดึงศักยภำพของตัวเองออกมำใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นเดียวกัน
กำรฝึกอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง และจูงใจให้ลูกน้องเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้วย
กระตุ้นให้นำไปใช้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร โดยใช้แนวทำงกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult
Learning) และกระบวนกำรโค้ชชิ่ง (Coaching) และเพิ่มกำรบ้ำนให้ผู้เรียนนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมจำกกำรทำ
Workshop ใน Class ไปบำงส่วนแล้ว จึงเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองอย่ำงแน่นอน
โปรแกรมออกแบบให้เกิดควำมสอดคล้องกันตำมหลักสูตรต่ำงๆ เพื่อให้กำรเปลี่ยนแปลงและฝึกฝนเกิด
ควำมต่อเนื่อง จนกลำยเป็นอุปนิสัยใหม่ของผู้เรียนในเรื่องต่ำงๆ ที่ผู้เรียนนำไปใช้ สำมำรถกระตุ้นและจูงใจให้
ลูกน้องเกิดกำรเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน เพรำะหัวหน้ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้แล้ว
โปรแกรมบูรณำกำรนี้ได้ออกแบบให้มีกำรติดตำมผลลัพธ์ หลังกำรอบรมเพื่อย้ำเตือนและกระตุ้นให้
ผู้เรียนทำกำรบ้ำนที่จะฝึกฝนไปใช้ได้จริง อีกทั้งจะมีจดหมำยกำรทักทำยจำกอำจำรย์หลังกำรอบรมอีก
(เดือนละ

1

3

ฉบับ

ครั้ง) ทำให้ผู้เรียนสำมำรถนึกถึงบรรยำกำศของกำรเรียนได้ ในเว็บไซท์ยังจัดทำพื้นที่ทบทวน

เพิ่มเติมสำหรับผู้เรียนที่มีควำมสนใจเป็นพิเศษอยำกจะพัฒนำตัวเองอยู่ตลอดเวลำ

ก็สำมำรถเข้ำเว็บไซท์และ

ทบทวนเนื้อหำที่เรียนไปแล้วได้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนเอง
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แนวควำมคิดของโปรแกรมสำหรับกำรพัฒนำภำวะผู้นำในตัวเอง


ลูกน้องส่วนใหญ่อยำกได้รับควำมไว้วำงใจจำกหัวหน้ำดังนั้นจึงเลือกหัวหน้ำที่มีควำมเป็นผู้นำเป็น
ตัวอย่ำงที่ดี และสำมำรถชี้แนะช่วยเหลือสอนงำนลูกน้องได้ เมื่อเกิดปัญหำก็มีควำมกล้ำในกำรตัดสินใจ
เป็นตัวอย่ำงที่ดี ให้ลูกน้องปฏิบัติตำมได้



ผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำนที่มีคุณภำพ นอกจำกเชี่ยวชำญในงำนแล้วควรจะมีควำมสำมำรถในเรื่องกำร
บริหำรและจูงใจคนด้วย ซึ่งกำรพัฒนำตัวเองอยู่ตลอดเวลำในเรื่องต่ำงๆ เช่น
 กำรคิดบวก กับงำน, คนและเหตุกำรณ์ต่ำงๆ, ไม่ยอมแพ้ในปัญหำและอุปสรรค์ที่พบเจออยู่
 มีภำวะควำมเป็นผู้นำ ในกำรจูงใจ, เชื่อมั่น, รับผิดชอบ, สื่อสำรและวินัยในตัวเอง เป็นต้น
 กำรโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ทีมงำนมีควำมสำมำรถและดึงศักยภำพของตัวเองออกมำใช้



ผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำนควรจะพัฒนำตัวเองก่อนที่จะพัฒนำผู้อื่น ถ้ำเรำยังพัฒนำตัวเองได้ไม่ดี เรำก็คงจะ
ไม่สำมำรถพัฒนำผู้อนื่ ได้ดีขึ้น เพรำะลูกน้องก็จะคิดว่ำขนำดเรำยังทำไม่ได้แล้วจะให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลง
ได้อย่ำงไร กำรพัฒนำตัวเองเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ และสำมำรถทำได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องให้ใครมำบอก
ถ้ำเรำรักตัวเองจริง เรำก็ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยกำรพัฒนำตัวเองให้เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
ของโปรแกรม
 เพื่อกำรสร้ำงแนวทำงกำรพัฒนำตัวเองให้กับผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำนในเรื่องสำคัญๆต่อกำรบริหำรทีมงำน
และกระตุ้นจูงใจให้ทีมงำนทำงำนอย่ำงมีประสิทธิผล
 เพื่อให้กำรพัฒนำเกิดควำมต่อเนื่อง และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของหัวหน้ำงำนได้อย่ำงแท้จริง จน
กลำยเป็นธรรมชำติเป็นที่ยอมรับของลูกน้อง
 เพื่อให้ผู้เรียนมีช่วงเวลำในกำรฝึกฝนและปรับใช้พร้อมกับรับคำชี้แนะจำกอำจำรย์ในช่วงเวลำหนึ่งๆ
ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวแล้วจบ จะทำให้ผู้เรียนพัฒนำตัวเองได้อย่ำงมีประสิทธิผลมำกขึ้น

สิ่งที่คำดหวังว่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
 ผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำน สำมำรถมองเห็นเหตุกำรณ์หรือบุคคลต่ำงๆในเชิงบวกมำกขึ้น ทำให้ไม่อยู่กบั
ปัญหำอุปสรรค สำมำรถก้ำวข้ำมไปได้ด้วยตัวเอง โดยกำรปรับเปลี่ยนควำมคิดของตัวเองตำม Style
ของตัวเองใหม่
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 ผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำนมีภำวะควำมเป็นผู้นำที่สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับจำกลูกน้องมำกขึ้น สำมำรถกระตุ้น
และจูงใจทีมงำนได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกเก่งงำนแล้วยังเก่งคนเพิ่มขึ้นอีกด้วย
 ผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำน มีทักษะในกำรสอนงำน (Coaching) ให้กับทีมงำนด้วยตัวเอง ทำให้เกิด
ควำมสัมพันธ์เชิงบวกภำยในทีมงำนมำกขึน้ เพรำะหัวหน้ำได้ช่วยเหลือทีมงำนได้มำกขึ้น โดยที่ทีมงำน
ก็เต็มใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นกัน
 เกิดบรรยำกำศกำรทำงำนเชิงบวกภำยในทีมงำนมำกขึ้น ต่ำงคนต่ำงมีควำมคิดเห็นเชิงบวกมำกขึน้
และเกิดกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทุกคนเกิดกำรพัฒนำตัวเองด้วยตัวเอง

รำยชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมกำรพัฒนำภำวะผู้นำในตัวเอง
1.
2.
3.

หลักสูตรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนด้วยทัศนคติเชิงบวก (Attitude) หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตรหัวหน้ำงำนพันธุ์แท้ขององค์กร (Your Leadership@Work) หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรสอนงำน Style โค้ช (Coaching Skill) หลักสูตร 1 วัน

รายละเอียด และเนื้อหาหลักสูตร

1. หลักสูตรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนด้วยทัศนคติเชิงบวก
งบวก (Attitude) หลักสูตร 1 วัน
"ทัศนคติเลือกได้ ทุกอย่ำงเริ่มต้นที่ควำมคิดของคุณ"
หลักกำร/เหตุผล


สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน นับว่ำเป็นเรื่องท้ำทำยควำมสำมำรถของทีมงำนเป็นอย่ำงมำก ทีมงำนที่มี
ควำมพร้อมทั้งด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนทีต่ ัวเองทำอยู่ (Hard Sill) และพฤติกรรมในกำรมุ่งมั่น
เพื่อเอำชนะเป้ำหมำย (Soft Skill) ย่อมสำมำรถผ่ำนพ้นเหตุกำรณ์ในครั้งนี้ไปได้



กำรสร้ำงแรงจูงใจ (Motivation) โดยกำรมีทัศนคติเชิงบวกต่องำนที่ทำ จะเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยดึง
ศักยภำพในตัวคุณออกมำ ช่วยให้มองเห็นโอกำสมำกขึ้น ตีควำมเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในมุมมองของ
ควำมหวัง และมีทำงออกที่สร้ำงสรรค์ เอำชนะปัญหำต่ำงๆ ด้วยควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของตัวเอง



กำรเสริมสร้ำงทัศนคติเชิงบวกในกำรทำงำน จะส่งผลให้พนักงำนสำมำรถพัฒนำตัวเองให้มีควำม
กระตือรือร้น, มุ่งมั่นในเป้ำหมำย และกล้ำตัดสินใจในงำนของตัวเองมำกขึ้น เพรำะทัศนคติเชิงบวกที่
แท้จริงแล้ว ไม่ใช่เพียงแค่กำรคิดดี พูดดี และทำดี เท่ำนั้น แต่ต้องเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรค และมี
ควำมรู้สึกที่ดีต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ได้ จึงเรียกว่ำเป็นคนคิดเชิงบวกอย่ำงแท้จริง
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กำรตระหนักรู้ในตัวเอง และอยำกที่จะพัฒนำตัวเอง จึงจะนับว่ำเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง ดังนั้น หำก
ทำให้พนักงำน พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และพัฒนำตัวเองตัวเองด้วยตัวของเขำเองได้แล้ว เขำย่อม
เห็นคุณค่ำของตัวเอง และนำศักยภำพที่มีอยู่ในตัวเองออกมำใช้ให้มำกที่สุด ซึ่งย่อมส่งผลให้งำนที่
รับผิดชอบสัมฤทธิ์ผลมำกขึ้น



ทีมนับว่ำเป็นสิ่งสำคัญ ของกำรทำงำนในองค์กร เนื่องจำกบุคลำกรที่จะผลักดันให้งำนมีประสิทธิผลที่
ดีนั้น ย่อมต้องอำศัยกำรร่วมแรงร่วมใจกันในทีม ไม่สำมำรถทำงำนเพียงลำพังคนเดียวได้ กำรทำให้
พนักงำนเข้ำใจ ปัจจัยที่สำคัญ และองค์ประกอบสำคัญของทีมย่อมทำให้เกิดทีมเวิร์คขึ้นในองค์กร

จุดประสงค์
ดประสงค์ของหลักสูตร








เพื่อทำให้บุคลำกรมีแรงจูงใจที่จะก้ำวข้ำมหลุมพรำงที่สกัดกั้นศักยภำพของตัวเองโดยกำรสร้ำงเสริม
ทัศนคติเชิงบวกในกำรทำงำนเพิ่มขึ้น
เพื่อทำให้บุคลำกรสำมำรถเรียนรู้และเข้ำใจกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่ำงแท้จริง เกิดควำม
อยำกเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยกำรพัฒนำทัศนคติเชิงบวกในกำรทำงำนและมีควำมสุขกับกำร
เปลี่ยนแปลง
เพื่อทำให้บุคลำกรเลือกคุณสมบัติที่ทำให้ตัวเองสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและเหมำะสมกับตัวเองไป
พัฒนำ ทำให้เกิดควำมเชื่อมั่นในตัวเอง และสำมำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข
เพื่อสร้ำงแนวทำงในกำรทำงำนเป็นทีมเวิร์คที่ดีให้เกิดขึ้น โดยบุคลำกรทุกคนเห็นควำมสำคัญของ
ตัวเองในกำรเป็นส่วนหนึ่งของทีม

เนื้อหำของหลักสูตร (Course Outline)
ทัศนคติ…เป็นทำงเลือกของคุณ
o คุณมีทัศนคติอย่ำงไรกับตัวเอง
o สำรวจตัวเองในเรื่องของทัศนคติ
o หลุมพรำงสกัดกั้นศักยภำพของ
คุณ
เปลี่ยนวิธีคิด…พลิกชีวิตคุณ
o อดีต…ปัจจุบัน…อนำคต
o วงจรพฤติกรรม
o ปรับเปลี่ยนควำมเชื่อของคุณ
o งำนของคุณ
o เพื่อนร่วมงำนของคุณ
www.e nt rai ni ng. net

คุณสมบัติ 8 ประกำรของนักคิดเชิงบวก
1. ทัศนคติที่ดี
2. ควำมกระตือรือร้น
3. ควำมเชื่อมั่น
4. ควำมยึดมั่นในคุณธรรม
5. ควำมกล้ำหำญ
6. ควำมมั่นใจ
7. ควำมมุ่งมั่น
8. ควำมอดทน
ทัศนคติเชิงบวกต่อกำรทำงำนเป็นทีม (Team Work)
o ทีมเวิร์ค…ทีมในฝัน
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o
o
o

หัวหน้ำของคุณ
ลูกค้ำของคุณ
ชีวิตของคุณ

o
o

ปรับเปลี่ยนควำมคิดของกำรทำงำนร่วมกันในทีม
ภำรกิจสำคัญของบุคลำกรภำยในทีม

เคล็ดลับในกำรรักษำทัศนคติเชิงบวกของคุณ

ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำง Work Shop หัวข้อ “ กำรชื่นชมผู้อื่น (จับถูก) ”
วิธปี ฏิบัติ
 ลองนึกถึงใครก็ได้ เช่น หัวหน้ำ , เพื่อน , ลูกค้ำ , ลูกน้อง เป็นต้น คิดถึงจุดเด่นของเขำที่เรำ
ประทับใจและอยำกปฏิบัติตำม เล่ำให้เพื่อนๆใน Class เช่น - จุดเด่น - ควำมสำมำรถพิเศษ - อุปนิสัยที่ดี


ผลที่จะได้รับ
 กำรชื่นชมอย่ำงจริงใจ จะทำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเรำกับผู้นั้นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพรำะคนทุกคน
ชอบคำชม และเมื่อเรำชมผู้อื่นมำกเท่ำไร ผู้อื่นก็จะชมเรำมำกขึ้นเท่ำนั้น เท่ำกับต่ำงคนต่ำงให้กำลังใจซึ่งกันและ
กัน ทำให้ทัศนคติของเรำเกี่ยวกับคนเป็นในเชิงบวกมำกขึ้น (อยำกขอย้ำว่ำเรื่องที่เรำชมนั้นมำจำกควำมรู้สึกที่
แท้จริงของเรำ ไม่ใช่เสแสร้งน่ะครับ)


www.e nt rai ni ng. net

www. pak ornbl og. com 02-7322345 , 02-3748638

Page 6 of 19

OLPG1.1 – การพัฒนาภาวะผู้นาในตัวเอง

 กำรนำไปฝึกต่อไป

 ต่อไปนี้ให้บอกกับตัวเองว่ำ เรำจะเริ่มจำกกำรหำข้อดีของผู้ที่เรำเกี่ยวข้องก่อนโดยกำรจับถูก ถึงแม้
คนๆนั้นเรำจะรู้สึกไม่ถกู ใจก็ตำม เรำก็จะพยำยำมหำข้อดีของเขำให้เจอ (เชื่อแน่ว่ำทุกคนมีขอ้ ดีครับ แต่เรำไม่
พยำยำมหำเท่ำนั้นเอง) ลองฝึกตัวเองในระหว่ำงกำรประชุม ให้หำจุดเด่นหรือข้อดีและควำมสำมำรถของแต่ละ
คนที่เรำประชุมด้วย จะทำให้เรำมีควำมสุขกับกำรประชุมมำกขึ้นเลยครับ เมื่อเรำเห็นข้อดีของใครแล้ว เรำก็จะ
รับฟังมำกขึ้นก็จะทำให้เรำได้รับควำมรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น เห็นไหมครับมีแต่ข้อดีๆทั้งนั้น
 สำเหตุที่ทำให้เรำเปลีย่ นแปลงตัวเองได้
 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดี คือ กำรให้ควำมสำคัญกับเขำ ซึ่งก็ควรเริ่มจำกกำรจับถูกในตัว
เขำก่อน เมื่อฝึกฝนบ่อยๆเรำจะมีทัศนคติที่ดีขึ้นเลยครับ

รำยละเอียดและเทคนิคที่อำจำรย์ใช้ในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
(รูปแบบกำรฝึกอบรมโดยรวม)


สร้ำงประเด็นสำคัญเรื่องกำรรัก ( 3 รัก )
1. รักงำน
 มีควำมสุขกับงำนหรือไม่?
2. รักผู้อื่น  เกลียดใครอยู่หรือไม่?
3. รักตัวเอง  ภูมิใจในตัวเองเรื่องอะไร?
Note: คนส่วนใหญ่ติดอยู่กับหลุมพรำงของตัวเอง ทำให้ไม่ได้รักทั้ง 3 อย่ำง ได้เต็มที่ กำรปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของตัวเองเสียใหม่ ก็จะทำให้เกิดควำมรักมำกขึน้



ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นหลังกำรอบรม
 ทุกคนมีควำมสุขกับกำรทำงำนมำกขึ้น
 ทุกคนมองเห็นคุณค่ำและเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึน
้
 มีแนวควำมคิดในกำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกของตัวเอง
Note: ตั้งเป็นเป้ำหมำย เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมเห็นว่ำ สิ่งที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น และสอบถำมอีกครั้งในตอน
เย็นว่ำได้รับหรือไม่ ถ้ำไม่! ก็แสดงว่ำ อำจำรย์สอบผ่ำน
คำถำมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น / รูปภำพแสดงควำมคิดเห็น / กำรทดสอบ
 ทุกคนได้คิด และแสดงควำมคิดเห็น
 จูงใจให้คิดในด้ำนที่เป็นเชิงบวกได้ดีกว่ำบอกโดยตรง
 ทุกคนได้เรียนรู้จำกกำรคิดของตัวเอง (Learning by Thinking)
- Unlearn , - Relearn , - Learn
 กำรแลกเปลี่ยนแนวควำมคิดซึ่งกันและกัน ทำให้เปิดกว้ำงทำงควำมคิดมำกขึน
้
 กระตุ้นให้อยำกเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองคิดไม่เหมือนคนอื่น
เปลี่ยนควำมคิดใหม่... สร้ำงเทคนิคกำรเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
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เลือกหลุมพรำง => กำหนดวิธีแก้ไขของตัวเอง
 สำรวจแนวคิดกับบุคคลรอบข้ำง => ปรับควำมคิดของตัวเองใหม่
 วงจรพฤติกรรม เริ่มต้นที่ ควำมคิด / ควำมเชื่อ
 เรียนรู้ว่ำ “หลุมพรำง” เป็นจินตนำกำรเชิงลบของตัวเอง
 กำรเอำชนะจินตนำกำรเชิงลบ ด้วยกำรใช้ควำมคิดเชิงบวกทดแทน
กำรจัดกำรอำรมณ์เชิงลบของตัวเอง ด้วย EQ / EI
 เรำต้องพัฒนำ EQ ของเรำเอง => เพื่อตัวเรำ => รักตัวเอง
 เรำต้องอยำกออกจำกอำรมณ์เชิงลบก่อน เรำจึงจะมีวิธีของเรำเอง
 ควำมเข้ำใจในวิธีกำรไม่เพียงพอ ต้องลงมือทำ! ด้วย
 สร้ำงนิสัยแบบใหม่ขึ้นมำ








Note: กำรจัดกำรอำรมณ์เชิงลบง่ำยๆ คือ
1. เลือกอำรมณ์เชิงลบที่อยำกกำจัดออกมำ
=> รู้สึกว่ำอยู่ในกรงขัง
2. ค้นหำสำเหตุว่ำเกิดอำรมณ์นี้เพรำะเหตุใด
=> รู้ตัวเอง/ยอมรับตัวเอง
3. ตั้งเป้ำหมำยว่ำอยำกจะอำรมณ์ดีขึ้นเมือ
่ ไร
=> กำหนดสิ่งที่จะทำ
4. สำมำรถเปลี่ยนเป็นอำรมณ์เชิงบวกได้หรือไม่
=> กระตุ้นควำมอยำกเปลี่ยนแปลง
5. กำหนดข้อควำม/แนวคิดเชิงบวกของตัวเองใหม่ => เปลี่ยนควำมคิด
6. ปฏิบัติตำมข้อควำม/แนวคิดใหม่
=> กำรกระทำต้องลงมือทันที
คัดเลือกคุณสมบัติที่ตัวเองชอบ เพื่อนำไปปฏิบัติ
 แลกเปลี่ยนคุณสมบัติของนักคิดเชิงบวก
 คัดเลือกคุณสมบัติบำงส่วนที่ตัวเองชอบ
 ค้นหำสำเหตุที่ชอบคุณสมบัตินั้นๆ
 ประกำศให้ผู้อื่นรับรู้เรื่องของเรำ (Commitment)
Note: กำรตั้งเป้ำหมำย จะทำให้เรำมีใจจดจ่อกับเรื่องที่เรำเลือก และนำไปสูก
่ ำรกระทำที่ต่อเนือ่ ง ถ้ำ
เป้ำหมำยนั้นยังสำคัญสำหรับเรำอยู่ เรำก็จะนำทำงไปเรื่อยๆ มิเช่นนั้น เรำจะไม่มีทิศทำงที่เรำจะ
เดิน
เทคนิคใน Class ที่ใช้ได้ผล
 กระตุ้นให้เกิดควำมคิดเห็นที่ขัดแย้งในช่วงเริ่มต้น (ยังไม่รีบที่จะจูงใจ)
 สร้ำงบรรยำกำศ เขียนไป  พูดไป เรื่อยๆ คนจะชินไปเอง
 กำหนดให้คนในClassคัดเลือกคนมำ Present เอง (อำจำรย์ไม่ต้องเลือก)
 ทำให้คนในClass แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันเองก่อน ในคำถำมที่มีคนตอบไม่เหมือนกัน
(แย้งกันเอง) ก่อนจะเฉลยเพื่อให้เห็นว่ำกำรเถียงกัน เป็นเรื่องปกติ
 กำรให้กำลังใจในสิ่งที่ผู้อื่นตั้งใจจะทำ (Hi 5) ทำให้เกิดควำมฮึกเหิม
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ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงำนระดับปฏิบัติกำร

 หัวหน้ำงำน

 ผู้จัดกำร

2. หลักสูตรหัวหน้ำงำนพันธุ์แท้ขององค์กร (Your Leadership@Work) หลักสูตร 1 วัน
หลักกำร/แนวควำมคิด






ปัจจุบันองค์กรให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำหัวหน้ำงำน (ผู้เชี่ยวชำญในงำนที่ทำ) ในเรื่องภำวะควำมเป็น
ผู้นำในตัวเองค่อนข้ำงมำก เพรำะหัวหน้ำงำนต้องเป็นผู้พัฒนำทีมงำนให้มีควำมเชี่ยวชำญเหมือนตัวเอง
และสำมำรถทำหน้ำที่แทนได้ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำงอย่ำงของตัวเอง
คุณสมบัติหลักที่หัวหน้ำงำนควรได้รับกำรพัฒนำ เช่น กล้ำในกำรตัดสินใจ,รู้จักแก้ปัญหำ,รับผิดชอบใน
หน้ำที่,กล้ำแสดงออก,พัฒนำลูกน้องได้ เป็นต้น ดังนั้นหัวหน้ำงำนจึงต้องมีควำมเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น
และนำศักยภำพที่มอี ยู่ออกมำใช้ให้เต็มที่เพรำะหัวหน้ำงำนเคยเป็นผู้เชี่ยวชำญมำก่อน ย่อมพัฒนำลูกน้อง
ให้เป็นผู้เชี่ยวชำญได้
กำรพัฒนำผู้อื่นในฐำนะหัวหน้ำงำนนั้นต้องสำมำรถพัฒนำตัวเองได้กอ่ น โดยกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองจำก
ผู้เชี่ยวชำญไปเป็นบทบำทของผู้นำ ( หัวหน้ำงำน ) ให้ได้และเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้กับทีมงำน สำมำรถให้
พลังผู้อื่นได้ และพัฒนำภำวะผู้นำในตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์






เพื่อทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถนำศักยภำพที่มีอยู่ออกมำใช้ได้อย่ำงเต็มที่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ
ลูกน้องมำกขึน้
เพื่อให้เข้ำใจบทบำทของหัวหน้ำงำนในฐำนะผู้นำได้ชัดเจนขึ้น และเลือกผู้นำใน Style ที่ตัวเองเห็นว่ำ
เหมำะสมที่สุดในกำรพัฒนำ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยตัวเอง นำไปสู่เป้ำหมำยในกำรพัฒนำตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้น

ขอบเขตของเนื้อหำกำรฝึกอบรม
กำรฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้ำใจ และเกิดแรงบันดำลใจที่จะเป็นหัวหน้ำงำนที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่ง
ประกอบไปด้วย
 คุณคือผู้เยี่ยมยุทธ์ (เชี่ยวชำญ) ในงำนของคุณ

 กำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง____หัวใจสู่ควำมสำเร็จ

 ศักยภำพของคุณ

 หลุมพรำงสกัดกั้นศักยภำพของคุณ

 ควำมเชื่อมั่นในตัวเอง

 ก้ำวข้ำมหลุมพรำงทำงควำมคิด

 กล้ำฝันกับเป้ำหมำย

 กำหนดเป้ำหมำยกำรเปลี่ยนแปลง

 ควำมสำเร็จเกิดขึ้นได้ทุกวัน

 เปลี่ยนวิธี....พลิกชีวิตคุณ
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 สำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผู้นำในตัวคุณ

 ควำมหมำยของผู้นำ

 สร้ำงเสริมทัศนคติเชิงบวก
 กำรพัฒนำภำวะควำมเป็นผู้นำด้วยตัวคุณเอง

 ผู้นำใน Style ของคุณ

 คุณสมบัติควำมเป็นผู้นำ

 ผู้นำ 5 ระดับ

 กำรนำศักยภำพออกมำใช้

 ผู้นำรอบทิศทำง ( 360 องศำ )

 ปรับเปลี่ยนสภำพแวดล้อม
 พึ่งพำตัวเอง
 กำรบริหำรทีมงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์

www.e nt rai ni ng. net
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กรอบในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม

(Frame Work)
Hard Skill

Soft Skill





“

”

“

“

“

www.e nt rai ni ng. net

”
”

Comfort Zone
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ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำง Work Shop หัวข้อ “ กำรชื่นชมตัวเอง ”
 วิธีปฏิบัติ

 ลองชมตัวเองให้เพื่อนๆฟังในด้ำนต่ำงๆเหล่ำนี้
- จุดเด่น
- ควำมสำมำรถพิเศษ - สิ่งที่ภูมิใจ
 ผลที่ได้รับจำก Work Shop หัวข้อ “ กำรชื่นชมตัวเอง”

: กำรชมตัวเองจะทำให้เกิดควำมมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น คนส่วนใหญ่ให้นิยำม กำรรักตัวเอง กำรชม
ตัวเองแบบผิดๆ เช่น เดี๋ยวจะหลงตัวเอง, ทำให้เห็นแก่ตัว เป็นต้น ซึ่งกำรชมตัวเองแบบสร้ำงสรรค์นั้น จะทำให้
เรำมีเป้ำหมำยในตัวเองเพิ่มขึ้นเพรำะเรำเห็นคุณค่ำของตัวเองแล้ว
 กำรนำไปฝึกฝนต่อไป

: ลองฝึกชมตัวเองต่อหน้ำกระจกบ่อยๆ เพื่อให้กำลังใจตัวเองในกำรเอำชนะอุปสรรคต่ำงๆ ที่กำลังเจอ
หรือแก้อำกำรท้อถอยได้ ยิ่งชมตัวเองมำกหรือบ่อยแค่ไหนจะทำให้เรำมีพลัง ในกำรทำงำนมำกขึน้ เท่ำนั้น
 สำเหตุที่ทำให้เรำเปลี่ยนตัวเองได้

: คนทุกคนต้องกำร คำชม แต่ส่วนใหญ่จะรอจำกผู้อื่น เมื่อไม่ค่อยได้ก็จะรู้สึกท้อถอยหรือหมดแรงใน
กำรทำงำนแต่ถ้ำเรำชมตัวเองได้เรำก็จะรู้สึกดีเพรำะควำมรู้สึกของเรำไม่รู้ หรอกว่ำใครชมขอให้เป็น คำชม ก็พอ

ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้ำงำน
www.e nt rai ni ng. net

 ผู้จัดกำร
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รำยละเอียดและเทคนิคที่อำจำรย์ใช้ในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
(รูปแบบกำรฝึกอบรมโดยรวม)


กำรละลำยพฤติกรรม (Ice Breaking)
ปรับจูนแนวควำมคิดเบื้องต้นของผู้เข้ำฝึกอบรมกับเนื้อหำตำมหลักสูตร
 แนะนำตัวเอง
 คำสำคัญ (Key Words)
 คำถำมสร้ำงแนวควำมคิด



กำรสำรวจตัวเอง, กำรมองเห็นตัวเองและกำรยอมรับตัวเอง
กำรทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนำไปสู่กำรอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 ค้นหำหลุมพรำงทำงควำมคิดในเรื่องต่ำงๆ
 สำรวจพฤติกรรมของตัวเองในด้ำนต่ำงๆ
 เรียนรู้ธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง



กำหนดเป้ำหมำยที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุ้นให้ผู้เข้ำฝึกอบรม ทดสอบกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ำยๆ
 เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
 เปลี่ยนควำมคิดในเรื่องต่ำงๆ ด้วยตัวเอง
 กำหนดแนวทำงของตัวเองใหม่



กำหนดคุณสมบัติที่จะนำไปพัฒนำตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี (How to) ที่เหมำะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อกำรพัฒนำตัวเอง
 กำรเตรียมควำมพร้อมของตัวเอง
 วำงแผนกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงมีขั้นตอน
 เลือกกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
 ปรับเปลี่ยนสภำพแวดล้อมใหม่



สร้ำงควำมคำดหวังก่อนกำรฝึกอบรม
เทคนิคกำรทให้ผู้เข้ำฝึกอบรมเขียนควำมคำดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดกำรอบรม
 ทำให้ผู้เรียนจดจ่อต่อกำรเรียนรู้ เพรำะอยำกเรียนของตัวเอง
 นำเรื่องที่ให้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง

 Workshop ประเด็นสำคัญที่สำมำรถไปฝึกฝนได้

ดำเนินกำร Workshop ในเรื่องที่สำคัญเพื่อให้เข้ำใจและนำไปฝึกฝนได้จริง
 กระตุ้นให้ คิด  เขียน  พูด
 กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันใน Class
 กำรนำเสนอกลุม
่ จำกกำรระดมควำมคิดเห็น
www.e nt rai ni ng. net
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กำรนำไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง



กำรบ้ำนเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผู้เข้ำฝึกอบรมยืนยันกับตัวเองว่ำจะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
 เรื่องที่ได้รับจำกกำรอบรม
 เรื่องที่ชอบ
 เรื่องที่จะนำไปปฏิบัติเป็นเรื่องแรก
 กำรบ้ำนของตังเอง



กิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้ให้เกิดควำมสนุกสนำน
จัดกิจกรรมให้เหมำะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้ำฝึกอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหำ
 เกม / กำรละเล่น


Role Playing



นิทำนให้แนวควำมคิด
กรณีศึกษำ



3.หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรสอนงำน Style โค้ช (Coaching Skill) หลักสูตร 1 วัน
“สอนงำน Style โค้ช เพื่อก้ำวกระโดดสำหรับองค์กรยุคใหม่”
หลักกำร/แนวควำมคิด






ผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำน มีบทบำทหน้ำที่ในกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในทีมให้สำมำรถนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
มำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และงำนองค์กร อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ต้องกำร
ดังนั้นจึงต้องสำมำรถสั่ง และสอนงำน ผู้ใต้บังคับบัญชำได้
กำรพัฒนำกำรสอนงำน (Coaching) ให้กับผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่ำงสูงในปัจจุบัน
เพรำะพบว่ำผู้จัดกำรจะเกิดควำมเครียดที่ต้องสั่งงำนให้กับลูกน้องแล้วไม่ได้รับผลลัพธ์ตำมที่ต้องกำร
ดังนั้นกำรสอนงำน (Coaching) จึงเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่ควรพัฒนำทักษะนี้ให้กับผู้จัดกำร เพื่อให้
สำมำรถทำให้บุคลำกรพัฒนำตัวเองได้ด้วยตัวเอง
กำรสอนงำน (Coaching) มีควำมแตกต่ำงกับกำรสอน (Teaching) โดยที่กำรสอนงำน จะมุ่งเน้นที่
พฤติกรรม, ทัศนคติ และบุคลิกภำพของโค้ชชี่เป็นสำคัญ โดยทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงแล้วนำควำมรู้
ควำมสำมำรถทีม่ ีอยู่แล้วออกมำปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ต้องกำร ในขณะที่กำรสอนมุ่งเน้นที่
เนื้อหำของงำนเพียงอย่ำงเดียวเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชำฟังแล้วนำไปปฏิบัติเท่ำนั้น
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กำรเรียนรู้เคล็ดลับในกำรพัฒนำทักษะต่ำงๆจะทำให้ผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำน สำมำรถนำไปใช้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล และสร้ำงวัฒนธรรมกำรสอนงำน (Coaching) ให้เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร







เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำทของกำรเป็นโค้ชให้กับผู้จัดกำร
เพื่อพัฒนำทักษะกำรสอนงำน (Coaching) ในเรื่องต่ำงๆ ให้กับผู้จัดกำร และกระตุ้นให้เกิดกำรนำไปใช้
ให้เหมำะสมกับ Style ตัวเอง
เพื่อกำหนดโปรแกรมกำรสอนงำน (Coaching) ร่วมกับผู้จัดกำรให้สำมำรถนำไปใช้จริงในกำรสอนงำน
(Coaching) บุคลำกรในองค์กร
เพื่อสร้ำงเสริมเคล็ดลับในกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆเพื่อพัฒนำตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี

รำยละเอียดเนื้อหำตำมหลักสูตร
หลักพื้นฐำนของกำรสอนงำน (Coaching)
 องค์ประกอบของกำรสอนงำน
 โอกำสในกำรสอนงำน
 เรำควรสอนงำนใครบ้ำง
กำรสร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะกำรสอนงำน
 เทคนิคกำรใช้คำถำมให้ถูกจุด (Questioning)
 กำรรับฟังอย่ำงตั้งใจ (Listening)
 กำรให้ข้อมูลป้อนกลับของโค้ช (Feed back)
 กำรสนับสนุนแนวควำมคิดของโค้ชชี่ (Motivation)
 กำรสร้ำงเป้ำหมำยร่วมกัน (Goal)
กำรสร้ำงกระบวนกำรสอนงำนด้วยตัวเอง
 กำรคัดเลือกโค้ชชี่
 กำรเตรียมตัวก่อนกำรเป็นโค้ช
 ขั้นตอนในกำรสอนงำน
 กำรติดตำมผลตำมโปรแกรม
เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับกำรสอนงำน
 กำรออกแบบโปรแกรมกำรสอนงำนของตัวเอง
 ตัวอย่ำงกำรใช้คำถำมประเภทต่ำงๆ
 บอกเล่ำประสบกำรณ์โค้ชชิ่ง
 Role Playing กำรโค้ชแบบ 1:1
 ตัวอย่ำงกำรให้คำปรึกษำ อำกำรต่ำงๆของโค้ชชี่
www.e nt rai ni ng. net
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กำรบ้ำน : โปรแกรมกำรโค้ชชิ่งในองค์กร

ขอบเขตกำรฝึกอบรม (Course Frame Work)

(Order)

(Coaching)
Questioning
Listening
Positive
Feedback

Motivate
Set Goal

กำรออกแบบโปรแกรมกำรสอนงำน
(Coaching)
เกริ่นนำ
จุดประสงค์
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
จูงใจให้เกิดแรง
ปรำรถนำ
เข้ำสู่เนือ้ หำ
รำยละเอียดของงำน
จบกำรสอนงำน
นำไปปฏิบัติ
www.e nt rai ni ng. net www. pak ornbl og. com 02-7322345 , 02-3748638
“โค้ชชี่พัฒนำตัวเองเพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยที่
กำหนดร่วมกัน”
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ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้ำงำน

 ผู้จัดกำร

 ผู้บริหำร

แนวทำงในกำรพัฒนำตำมหลักสูตร
กำรฝึกอบรมเป็นรูปแบบกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดควำมคิด กำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ กำรเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหำเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง
วิทยำกร จะถ่ำยทอดจำกประสบกำรณ์ ทั้งในด้ำน One on One Coaching , Group Coaching และ
Executive Coaching เพื่อให้เข้ำใจถึงแก่นแท้ของกำรเป็นโค้ชที่แท้จริง
กำรอบรมมีทั้งกำรบรรยำย เพื่อให้เห็นภำพกระบวนกำรสอนงำน กำร Work Shop เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้
ฝึกเขียน รูปแบบของกำร Coaching ในสไตล์ของตัวเอง อีกทั้งกำรทำ Role Playing เพื่อให้เห็นจริงใน
กำรทำ Coaching ทำให้กำรอบรม เป็นไปอย่ำงสนุกสนำน

ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำง Work Shop หัวข้อ “กำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใจสำคัญของควำมเป็นผู้นำ ”
จุดประสงค์
 ทำควำมเข้ำใจธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 เรียนรู้หลุมพรำงและอุปสรรคที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบควำมสำเร็จ
 กำรเปลี่ยนควำมคิดของตัวเองใหม่…ทำให้ชีวิตเปลี่ยน
ประเด็นสำคัญ
 อดีต  ปัจจุบัน  อนำคต (กำรเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน ดีที่สุด)
 หลุมพรำงของกำรเปลี่ยนแปลงคือ
- ควำมกลัว
- พื้นที่แห่งควำมคุ้นเคย (Comfort Zone)
- เป้ำหมำยไม่ชัดเจน
- วงจรพฤติกรรม (ควำมคิด  ควำมรู้สึก  กำรกระทำ  พฤติกรรม)
 คุณสมบัติของผู้ประสบควำมสำเร็จ
www.e nt rai ni ng. net
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แนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่ำงยั่งยืน
“กำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมสุขที่ได้ทำ”
กำรสร้ำงกิจกรรมหลังกำรฝึกอบรมนับว่ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพรำะจะทำให้กำรพัฒนำตัวเองเกิดควำม
ต่อเนื่อง และหำกสำมำรถทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมดำเนินกำรฝึกฝนในเรื่องที่เขำอยำกเปลี่ยนแปลงได้ยำวนำน
ก็จะทำให้เขำสำมำรถสร้ำงอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมำได้ เมือ่ มีควำมมั่นใจในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแล้ว เขำก็จะสำมำรถสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยัง
สำมำรถนำไปให้ผู้อื่นได้พัฒนำต่อไปได้ด้วย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถพัฒนำตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้
ควรเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรฝึกอบรม ทำให้เขำนึกถึงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรมและเขำ
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนำตัวเองให้ดีขึ้น

กิจกรรมที่สำมำรถดำเนินกำรได้มีดังนี้
1. กำรบ้ำนสำหรับกำรนำไปฝึกฝนหลังกำรอบรม
2. เอกสำรอ้ำงอิงสำหรับนำไปประกอบกำรฝึกฝน
3. เว็บไซด์ด้ำนกำรพัฒนำตัวเอง เพื่อศึกษำเรื่องต่ำงๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
4. จดหมำย Reminder จำกอำจำรย์ปกรณ์แวะมำทักทำย
5. สมัคร Mailing List รับข่ำวสำรด้ำนกำรพัฒนำ
6. กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
7. กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม วิทยำกรผู้ช่วย (มีค่ำใช้จ่ำย)
8. กำรสร้ำงโครงกำรร่วมกันในองค์กรโดย HRD
9. กำรดำเนินกำร Clinic โดยอำจำรย์ปกรณ์ (มีค่ำใช้จ่ำย)
ผลลัพธ์จำกกำรฝึกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสำคัญของตัวเองที่จะนำไปพัฒนำ แต่จะหยุดกำรพัฒนำ
กลำงคันเพรำะไม่สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่ำนี้จะช่วยให้เขำสำมำรถพัฒนำตัวเอง
ต่อไปได้ด้วยตัวของเขำเอง

โดยสรุปแนวทำงกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่องสำมำรถทำได้โดย
1. ตัวผู้เข้ำอบรม พัฒนำตนเอง โดยใช้
 กำรบ้ำนที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะนำไปทำ (ถ้ำมี)
 เอกสำรเพิ่มเติมสำหรับนำไปฝึกฝน
www.e nt rai ni ng. net
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2.

ติดตำมผลกำรอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกค้ำ



3.

แหล่งควำมรู้เตือนควำมทรงจำในเว็บไซด์ Pakornblog.com
Mailing List ควำมรู้ส่งตรงถึงที่ จำก ทีม วิทยำกรผู้ช่วย ถึงผู้เข้ำอบรม
จดหมำย Reminder (ทักทำย) จำกอำจำรย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ (3 เดือน)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยผู้เข้ำอบรมเอง หรือ ร่วมกับ HRD (ถ้ำมี)
ตำมกำรบ้ำนที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะนำไปทำ (ถ้ำมี)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำ / อำนวยควำมสะดวก ให้ผู้เข้ำอบรม พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
HRD

ติดตำมผลกำรอบรม โดย วิทยำกรผู้ช่วย ของ อำจำรย์ปกรณ์


4. Clinic

ดำเนินกำรแทน HRD โดยมีรำยงำนสรุปผล ควำมเปลี่ยนแปลงให้

โดย อ.ปกรณ์

ดำเนินฝึกอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผู้เข้ำอบรมทำกำรบ้ำน (งำนที่ผู้เข้ำอบรมบอกว่ำต้องกำรไป
พัฒนำ) และ อำจำรย์ มำให้คำแนะนำ
กรณีกำรติดตำมผลแบบมีคำ่ ใช้จ่ำยหำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำติดต่อทีมงำนเพื่อขอรำยละเอียด
รูปแบบและกำรดำเนินกำรเพื่อนำเสนอเพิ่มเติม
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