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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)
โปรแกรมกำรพัฒนำผู้จัดกำรเชิงบูรณำกำร เหมำะสำหรับองค์กรที่ให้ควำมสำคัญกับควำมพร้อมของ
ผู้จัดกำร ทั้งในด้ำนกำรทำงำน, กำรบริหำรทีมงำน และกำรดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้จัดกำรที่เป็นบุคลำกรที่สำคัญใน
กำรนำพำทีมงำนให้ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถบรรลุผลสำเร็จตำมที่องค์กรกำหนดไว้
และเผชิญหน้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรแข่งขันเชิงธุรกิจที่มีควำมรุนแรง รวดเร็ว ได้อย่ำงมั่นคง
ผู้จัดกำรคุณภำพควรมีควำมเก่งใน 3 ด้ำนคือ
1. กำรคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) สำมำรถกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย แผนงำนได้ชัดเจน
2. ภำวะควำมเป็นผู้นำ (Leadership) สำมำรถนำตัวเองและผู้อื่นได้
3. กำรบริหำรทีมในฐำนะโค้ช (Coaching Skill) สำมำรถพัฒนำทีมให้ทีมงำนมีควำมรับผิดชอบตัวเอง
หลักสูตรย่อยในแต่ละเรื่องจะครอบคลุมเนื้อหำ, แนวคิด และกำรประยุกต์ใช้อย่ำงครบถ้วนและ
สอดคล้องกันเพื่อให้ผู้จัดกำรสำมำรถนำไปใช้ในกำรทำงำนได้จริง รวมทั้งแบบฝึกหัดสำหรับกำรนำไปฝึกฝน
ให้เกิดควำมต่อเนื่องจนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นภำยในทีมงำนและองค์กรอย่ำงแท้จริง
หลักกำรและเทคนิคที่ใช้ในกำรฝึกอบรมมุ่งเน้นที่ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้ำง
บรรยำกำศกำรเรียนรู้และกำรนำไปใช้จริงด้วยเทคนิคกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) และรูปแบบกำร
โค้ชชิ่ง (Coaching) ระหว่ำงกำรอบรมโดยผู้เรียนคิด แลกเปลี่ยน และกำหนดเป้ำหมำยกำรเปลี่ยนแปลงของ
ตัวเอง และสิ่งที่จะนำไปพัฒนำทีมงำน จึงเกิดผลลัพธ์ที่ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้แน่นอน
โปรแกรมถูกออกแบบให้เกิดควำมสอดคล้องและกำรนำไปใช้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน จึงมี
เนื้อหำที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติจริง, กำรนำไปฝึกฝน, กำรติดตำมผลลัพธ์, กำรทักทำยจำกอำจำรย์หลังกำรอบรม และ
พื้นที่อำนวยควำมสะดวกเพื่อกำรทบทวนหลังจำกฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เรียนและองค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด
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แนวควำมคิดของโปรแกรมสำหรับกำรพัฒนำทักษะผู้จัดกำรมือใหม่

ผู้จัดกำร 3 เก่ง

เก่งคิด

เก่งคน

เก่งบริหำรทีม



ผู้จัดกำร/ผู้บริหำรที่มีควำมสำมำรถและทำงำนได้ประสบควำมสำเร็จ จะมีทักษะและควำมเชี่ยวชำญใน 3
ด้ำนคือ
 ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงกลยุทธ์
 กำรมีภำวะควำมเป็นผู้นำในตัวเอง
 กำรบริหำรทีมงำนในฐำนะโค้ช



กำรพัฒนำทักษะทั้ง 3 ด้ำนให้กับผู้ จัดกำร โดยกำรทำให้ผู้จัดกำรนำไปพัฒนำและฝึกฝนด้วยตนเองจน
กลำยเป็นธรรมชำติย่อมทำให้ผู้จัดกำรเป็นที่ยอมรับจำกทั้งผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำสำมำรถ
บริหำรทีมงำนให้เป็นทีมเวิร์ค ทำให้งำนมีประสิทธิผลและบรรลุเป้ำหมำยที่องค์กรต้องกำร ได้



ผู้จัดกำรที่มีคุณภำพย่อมเป็นที่ต้องกำรขององค์กร ดังนั้น กำรพัฒนำให้ผู้จัดกำรมีควำมพร้อ มใน กำร
รับมือกับกำรแข่งขันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ เป็นสิ่งจำเป็นและองค์กรต่ำงๆ ให้ควำมสำคัญเป็น
อย่ำงมำก เพรำะถ้ ำผู้จัดกำรมีควำมสำมำรถ ย่อ มนำพำทีมงำนทั้งทีมให้ประสบควำมสำเร็จได้ แต่ถ้ ำ
ผู้จัดกำรขำดทักษะในด้ำนต่ำงๆ ย่อมทำให้ทีมประสบควำมล้มเหลวและส่งผลต่อองค์กรโดยรวมแน่นอน
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วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
ของโปรแกรม








เพื่อพัฒนำให้ผู้จัดกำรมีควำมพร้อมในทุกด้ำนทีส่ ำคัญต่อกำรบริหำรงำน และบริหำรทีมงำนให้
ทำงำนอย่ำง มีประสิทธิผล
เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องในกำรนำทักษะต่ำงๆ ไปประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนและบริหำรงำนตำม
Style ของตัวเอง
เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำและเกิดควำมมั่นใจในกำรนำไปใช้ โดยกำรฝึกฝนในแต่ละครั้ง
ของแต่ละหัวเรื่อง
เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เรียนสำมำรถแลกเปลี่ยน ประเด็นที่เกิดขึ้นหลังกำรนำไปปฏิบัติแล้ว กับอำจำรย์
เพื่อให้สำมำรถปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้อง

สิ่งที่คำดหวังว่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง






ผู้จัดกำรปรับเปลีย่ นตัวเองในด้ำนต่ำงๆ เช่น
 กำรบริหำรงำนแบบมีเป้ำหมำยและแผนงำน
 กำรให้ควำมสำคัญกับทีมงำน
 กำรใช้เทคนิคกำรจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชำ
 กำรเป็นโค้ชในทีมงำนเพื่อให้พัฒนำตัวเอง
 กำรมุ่งมั่นต่อเป้ำหมำยและรับผิดชอบต่อเป้ำหมำย
บรรยำกำศในกำรทำงำนทีเ่ กิดขึ้นใหม่ เช่น
 กำรพูดคุยด้วยทัศนคติเชิงบวก
 กำรทำงำนเป็นทีมเวิร์ค
 กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนภำยในทีม
 กำรยอมรับและไว้วำงใจซึ่งกันและกัน
ผลกระทบในกำรทำงำน
 งำนสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิผล
 บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้

กลุ่มผู้อบรมที่เหมำะสม: ผู้จัดกำร, ผู้บริหำร
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รำยชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมกำรพัฒนำทักษะผู้จัดกำรมือใหม่
1. หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงกลยุทธ์และกำรประยุกต์ใช้
2. หลักสูตรกำรพัฒนำภำวะควำมเป็นผู้นำ
3. หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรสอนงำน Style โค้ช
รำยละเอียด และเนื้อหำหลักสูตร

1. หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงกลยุทธ์และกำรประยุกต์ใช้ (Strategic Thinking
and Applied) หลักสูตร 1 วัน
หลักกำรและแนวคิด


กำรคิดเชิงกลยุทธ์ นับเป็นมิติหนึ่งของควำมคิดประเภทต่ำงๆ ที่มีควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในกำร
นำไปใช้ดำเนินชีวิต ทั้งในเรื่องของกำรแก้ปัญหำ, กำรตัดสินใจ และกำรวำงแผนเพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยควำมสำเร็จในอนำคต ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องกำรทำงำนและเรื่องส่วนตัว



ผู้จัดกำร/ผู้บริหำรที่ประสบควำมสำเร็จ จะมีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงกลยุทธ์เป็นอย่ำงยิ่ง ทำให้
กำรบริหำรงำนในรูปแบบกลยุทธ์ที่มี สำมำรถนำพำทีมงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ต้องกำรได้ แต่
กำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงกลยุทธ์ต้องเข้ำใจควำมหมำยและวิธีกำรที่ถูกต้อง จึงจะสำมำรถสร้ำง
นิสัยกำรคิดเชิงกลยุทธ์ ที่มีประสิทธิภำพได้



กำรคิดเชิงกลยุทธ์จะช่วยเพิ่มโอกำสแห่งควำมสำเร็จ ช่วยทำให้เรำเป็นคนไม่ทำสิ่งต่ำงๆ อย่ำง
เลื่อนลอย แต่รู้จักกำหนดเป้ำหมำย และมีวัตถุประสงค์ล่วงหน้ำในกำรทำสิ่งต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน ทำ
ให้มองเห็นอนำคต, สภำพแวดล้อม เพื่อให้พร้อมรับผิดกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้จัดกำร/ผู้บริหำรเข้ำใจแนวควำมคิดในเชิงกลยุทธ์และสำมำรถประยุกต์ใช้กับกำรทำงำน
ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรคิดเชิงกลยุทธ์และกำรบริหำรงำนเชิงกลยุทธ์ตำม Style ของตัวเองให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมต้องกำร
 เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้ในกำรทำเทคนิคต่ำงๆ ของกำรคัดเชิงกลยุทธ์ไปปรับใช้ในสภำวกำรณ์ต่ำงๆ ได้
อย่ำงเชี่ยวชำญมำกยิ่งขึ้น
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ขอบเขตของเนื้อหาการฝึกอบรม
กำรฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้ำใจ และเกิดแรงบันดำลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบ
ไปด้วย










สำรวจแนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรคิดเชิงกลยุทธ์
 ควำมหมำยของกลยุทธ์
 แนวควำมคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
 เรียนรู้ปัญหำและเป้ำหมำยกลยุทธ์
 กำรประยุกต์ใช้กำรคิดเชิงกลยุทธ์กับงำน
กำรสร้ำงทักษะกำรคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเอง
 สำรวจสถำนกำรณ์คิดเชิงกลยุทธ์
 วิเครำะห์และประเมินสถำนะที่เกิดขึ้น
 กำรค้นหำทำงเลือกเชิงกลยุทธ์
 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์
 กำรลงมือปฏิบัติตำมแผน
 กำรประเมินและติดตำมผลลัพธ์
คุณสมบัติของนักคิดเชิงกลยุทธ์
 กำรมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
 กำรกำหนดเป้ำหมำยที่แม่นยำ
 กำรคิดสร้ำงสรรค์
 กำรกล้ำในกำรตัดสินใจ
 กำรทำงำนเป็นทีม
 ควำมรับผิดชอบ
กำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
 เทคนิคกำรเลือกกลยุทธ์ในสภำวะต่ำงๆ
 กำรสร้ำงนิสัยนักคิดเชิงกลยุทธ์
 กำรทำงำนให้สอดคล้องกับกำรคิดเชิงกลยุทธ์
 กำรนำกำรคิดเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
กำรบ้ำนเพื่อกำรนำไปฝึกฝนด้วยตัวเอง
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2.

หลักสูตรกำรพัฒนำภำวะควำมเป็นผู้นำ (Leadership within You) หลักสูตร 1 วัน

หลักกำร/แนวควำมคิด


ปัจจุบันโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและผันผวนมำก ทำให้ผู้บริหำรสมัย ใหม่ต้อ งเตรียมพร้อ ม
สำหรับกำรเปลี่ยนแปลง บทบำทที่เคยแค่ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและสั่งกำร เพื่อให้ทีมงำนดำเนินกำรตำม
เป้ำหมำยนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหำรต้องปรับตัวเองมำเป็นผู้นำเพื่อกำรปฎิรูปซึ่งสำมำรถสร้ำง
แรงบันดำลใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภำพของตัวเองอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และทำให้คนเก่ง ( Talent
People) ทำงำนตำมควำมสำมำรถและมุ่งมั่นสู่เป้ำหมำยขององค์กร



องค์กรโดยส่วนใหญ่จะไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย อย่ำงรำบรื่นหรือไม่สำมำรถขยำยธุรกิจให้
ก้ำวหน้ำได้มำกเท่ำที่ต้องกำร สำเหตุสำคัญเรื่องหนึ่งคือ กำรขำดผู้บริหำรระดับกลำง ที่มีควำมกระตือรือร้น
มุ่งมั่นในเป้ำหมำย และภำวะควำมเป็นผู้นำ



กำรดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่แกนกลำงขององค์กรโดยกำรบริหำรงำนผ่ำนทีมงำน
ผู้บริหำรระดับกลำง และผลักดันผลงำนผ่ำนทีมงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ดังนั้นควำมสำเร็จขององค์กรจึงผูกกับ
ผู้บริหำรระดับกลำงค่อนข้ำงสูงมำก องค์กรจึงควรให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับกลำงให้เกิด
ภำวะควำมเป็นผู้นำ และสำมำรถคิดในเชิงกลยุทธ์



กำรพัฒนำภำวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนของธุรกิจนั้น ระบบกำรเรียนรู้ต้อง
ทำให้ผู้เรียนสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและแผนงำนจน
สำมำรถสร้ำงผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน



กำรพัฒนำให้เกิดผลสูงสุดต่อองค์กร จำเป็นต้องมีกำรพัฒนำกลุ่มพนักงำนที่มีควำมสำคัญต่อองค์กร ซึ่งเป็น
ผู้ขับเคลื่อนองค์กรหลัก คือ กลุม่ ผู้บริหำรระดับกลำง ผู้จัดกำร และหัวหน้ำหน่วยงำนให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม

วัตถุประสงค์


เพื่อทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถนำศักยภำพที่มีอยู่ออกมำใช้ได้อย่ำงเต็มที่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ
ลูกน้องมำกขึน้



เพื่อให้เข้ำใจบทบำทของหัวหน้ำงำนในฐำนะผู้นำได้ชัดเจนขึ้น และเลือกผู้นำใน Style ที่ตัวเองเห็นว่ำ
เหมำะสมที่สุดในกำรพัฒนำ



เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยตัวเอง นำไปสู่เป้ำหมำยในกำรพัฒนำตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้น
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ควำมคำดหวังของผู้บริหำรระดับสูงต่อผู้จัดกำร


ควำมกระตือรือร้น
ผู้จัดกำรต้องแสดงควำมกระตือรือร้นให้เป็นตัวอย่ำงกับทีมงำนไม่ว่ำสภำพแวดล้อมจะเป็นช่นไรก็สำมำรถที่
จะมุ่งมั่นในเป้ำหมำยของงำนได้



ควำมกล้ำตัดสินใจ
ปัจจุบันผู้จัดกำรส่วนใหญ่ไม่กล้ำตัดสินใจจะโยนเรื่องให้กับผู้บริหำรระดับสูงตัดสินใจเป็นส่วน ใหญ่ ทำ
ให้งำนล่ำช้ำและขำดประสิทธิผล ซึ่งที่ถูกต้องแล้วผู้จัดกำรต้องตัดสินใจในงำนของตัวเองให้ได้



กำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์
ผู้จัดกำรหลำยคนไม่สำมำรถสื่อสำรกับผูอ้ ื่นได้ดโี ดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับทีมงำน ทำให้ทีมงำนขำด
ประสิทธิภำพ เพรำะไม่เข้ำใจในเป้ำหมำย หรือ วิสัยทัศน์ของผู้จัดกำร ดังนั้นควรพัฒนำเรื่องกำรสื่อสำร
ให้กับผู้จัดกำรมำกๆ



กำรมุ่งมั่นทุ่มเทกับเป้ำหมำย
ผู้จัดกำรในฐำนะ ผู้นำทีมงำนต้องมุ่งมั่นทุม่ เทกับเป้ำหมำยเพรำะผู้ตำมก็จะทำตำมผู้นำ เมื่อผู้นำมุ่งมั่น
ทีมงำนก็จะมุ่งมั่นตำม เป้ำหมำยต่ำงๆก็จะบรรลุผลสำเร็จได้



ควำมพร้อมในกำรเปลี่ยนแปลง
ปัจจุบันกำรแข่งขันรุนแรงและโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมำก ผู้นำต้องพร้อมเสมอสำหรับกำรเปลี่ยนแปลง และ
ควรเป็นตัวแทนกำรเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ด้วยซ้ำ



ควำมเป็นผู้นำรอบทิศทำง (360 องศำ)
ผู้จัดกำรที่มีคุณภำพต้องเป็นผู้นำรอบทิศทำงซึ่งสำมำรถนำบุคคลนั้นๆได้ครบเช่น หัวหน้ำงำน, เพื่อน
ร่วมงำน และลูกน้องในทีมงำน

ขอบเขตของเนื้อหำกำรฝึกอบรม
กำรฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้ำใจ และเกิดแรงบันดำลใจที่จะเป็นหัวหน้ำงำนที่มีจิตวิทยำกำรบริหำรและ
กำรจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชำ ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย


สำรวจภำวะผู้นำในตัวคุณ
 แนวควำมคิดเกี่ยวกับผู้นำ
 กำหนดควำมหมำยของ “ผู้นำ” ที่คุณชอบ
 คุณเป็นผู้นำ Style ไหน ?
 ควำมเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ



ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง (Change Agent)…
เริ่มที่ตัวคุณ

www.e nt rai ni ng. net



หลักพื้นฐำนแห่งกำรเป็นผู้นำ
 ผู้มีอิทธิพลเหนือผู้อืนในทำงบวก
(Influence)
 ผู้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
 กำรมีวินัยในตัวเอง ( Self - Discipline)
 ผู้แก้ไขปัญหำ (Problem Solving)
 ผู้สร้ำงสรรค์กำรเปลี่ยนแปลง
(Creating Positive Change)
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หลุมพรำงทำงควำมคิดที่สกัดกั้น
ควำมเป็นผู้นำ
เรียนรู้ธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง
เทคนิคกำรเอำชนะหลุมพรำงทำงควำมคิด
ทุกอย่ำงคือ ทำงเลือกของคุณ






กำรมีทัศนคติเชิงบวก (Attitude)
ผู้พัฒนำทีมงำน (Staff Development)

สร้ำงเสริมทัศนคติเชิงบวกในกำรทำงำน
 อดีต ปัจจุบัน อนำคต
 ทัศนคติเป็นทำงเลือกของคุณ
 กล้ำฝัน หรือ ฝันกลำงวัน
 ควำมเชี่อมั่นสร้ำงได้ด้วยตัวคุณเอง
 เคล็ดลับกำรรักษำทัศนคติเชิงบวกเอำไว้

กรอบในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
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แนวทำงกำรพัฒนำตำมโครงกำร










กำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ตอ้ งเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำควำมรู้
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทำงของตัวเอง
แนวทำงของโปรแกรมและเป้ำหมำยจะให้ผู้บริหำรระดับสูงมีส่วนร่วมในกำรกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทำงที่
องค์กรต้องกำร และเพื่อให้สำมำรถ ดำเนินกำรต่อไปได้อย่ำงยั่งยืนภำยหลังจำกที่จบสิ้นโปรแกรมกำร
พัฒนำแล้ว
กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง
 กำรบรรยำยเนื้อหำ
 Work shop สร้ำงสถำนกำรณ์
 เกมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 กำรบ้ำนเพื่อกำรนำไปฝึกฝนอย่ำงต่อเนื่อง
ผู้บริหำรระดับสูงควรมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรม เพื่อให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรระดับกลำง,
ผู้จัดกำร ว่ำไปในทิศทำงใด จะได้สำมำรถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นธรรมชำติในที่สุด
ในระหว่ำงกำรทำงำนปกติ
วิทยำกรทำหน้ำที่เพียงผู้อำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้กำรพัฒนำเป็นไปตำม
ธรรมชำติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยกำรเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำง Work Shop หัวข้อ “ เรื่องเล่ำน่ำภูมิใจ (ก้ำวข้ำมอุปสรรคด้วยทัศนคติเชิงบวก) ”


วิธีปฏิบัติ
 เลือกเรื่องที่เรำประสบควำมสำเร็จในอดีตที่เรำภำคภูมิใจ นำมำเล่ำให้กับเพื่อนๆ ฟัง
- เรื่องเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ใด
- สำเหตุที่เรำรู้สึกภำคภูมิใจ
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อุปสรรคในขณะนั้น คือเรื่องอะไร
- เรำผ่ำนเหตุกำรณ์นี้มำได้อย่ำงไร
- อยำกให้แง่คิดกับเพื่อนๆ อย่ำงไร
-







ผลที่ได้รับ
: ผู้เล่ำจะเกิดควำมสุข และนึกย้อนอดีตที่เคยเจออุปสรรค แล้วผ่ำนพ้นอุปสรรคนั้นๆ มำได้อย่ำงไร
ถ้ำให้เปรียบเทียบกับเรื่องที่กำลังเผชิญอยู่ เช่น งำนยำก, น่ำเบื่อ, ท้อถอย, เครียด เป็นต้น ก็จะทำให้
คลำยควำมกังวลเหล่ำนี้ไปได้บำ้ ง เมื่อมีสติมำกยิ่งขึ้นก็จะมองเห็นว่ำอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่อำจ
ง่ำยกว่ำเรื่องที่เรำเคยทำสำเร็จมำแล้วในอดีตจะทำให้เรำกล้ำที่จะกลับไปเผชิญอุปสรรคได้ดีขึ้น
กำรนำไปฝึกฝนต่อไป
: เมื่อเจออุปสรรคเกี่ยวกับงำนที่เผชิญอยู่ให้นึกถึงเรื่องที่เคยทำสำเร็จในอดีตที่เป็นลักษณะ
คล้ำยๆกัน แล้วคิดว่ำเรำแก้ไขได้อย่ำงไรก็จะทำให้เรำเห็นทำงออกได้เองครับ
สำเหตุที่ทำให้เรำเปลีย่ นตัวเองได้
: กำรคิดเรื่องสำเร็จในอดีตเท่ำกับเป็นกำรปรับทัศนคติของเรำให้เป็นบวกในงำนนั้นๆ เมื่อเป็น
บวกแล้วเรำจะมีวิธีเอำชนะได้เอง

รำยละเอียดและเทคนิคที่อำจำรย์ใช้ในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
(รูปแบบกำรฝึกอบรมโดยรวม)






กำรละลำยพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวควำมคิดเบื้องต้นของผู้เข้ำฝึกอบรมกับเนื้อหำตำมหลักสูตร
 แนะนำตัวเอง
 คำสำคัญ ( Key Words )
 คำถำมสร้ำงแนวควำมคิด
กำรสำรวจตัวเอง, กำรมองเห็นตัวเองและกำรยอมรับตัวเอง
กำรทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนำไปสู่กำรอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 ค้นหำหลุมพรำงทำงควำมคิดในเรื่องต่ำงๆ
 สำรวจพฤติกรรมของตัวเองในด้ำนต่ำงๆ
 เรียนรู้ธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง
กำหนดเป้ำหมำยที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุ้นให้ผู้เข้ำฝึกอบรม ทดสอบกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ำยๆ
 เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
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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
 กำรนำไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง
กำรบ้ำนเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผู้เข้ำฝึกอบรมยืนยันกับตัวเองว่ำจะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
 เรื่องที่ได้รับจำกกำรอบรม
 เรื่องที่ชอบ
 เรื่องที่จะนำไปปฏิบัติเป็นเรื่องแรก
 กำรบ้ำนของตังเอง
กิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้ให้เกิดควำมสนุกสนำน
จัดกิจกรรมให้เหมำะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้ำฝึกอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหำ
 Role Playing
 เกม / กำรละเล่น
 นิทำนให้แนวควำมคิด
 กรณีศึกษำ
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3. หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรสอนงำน Style โค้ช (Coaching Skill) หลักสูตร 1 วัน

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



กำรเรียนรู้เคล็ดลับในกำรพัฒนำทักษะต่ำงๆจะทำให้ผู้จัดกำร/หัวหน้ำงำน สำมำรถนำไปใช้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล และสร้ำงวัฒนธรรมกำรสอนงำน (Coaching) ให้เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำทของกำรเป็นโค้ชให้กับผู้จัดกำร



เพื่อพัฒนำทักษะกำรสอนงำน (Coaching)ในเรื่องต่ำงๆ ให้กับผู้จัดกำร และกระตุ้นให้เกิดกำรนำไปใช้ให้
เหมำะสมกับ Style ตัวเอง



เพื่อกำหนดโปรแกรมกำรสอนงำน (Coaching) ร่วมกับผู้จัดกำรให้สำมำรถนำไปใช้จริงในกำรสอนงำน
(Coaching) บุคลำกรในองค์กร



เพื่อสร้ำงเสริมเคล็ดลับในกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆเพื่อพัฒนำตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี
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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
กำรบ้ำน : โปรแกรมกำรโค้ชชิ่งในองค์กร

แนวทำงในกำรพัฒนำตำมหลักสูตร


กำรฝึกอบรมเป็นรูปแบบกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดควำมคิด กำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ กำรเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหำเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง



วิทยำกร จะถ่ำยทอดจำกประสบกำรณ์ ทั้งในด้ำน One on One Coaching , Group Coaching และ
Executive Coaching เพื่อให้เข้ำใจถึงแก่นแท้ของกำรเป็นโค้ชที่แท้จริง
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กำรอบรมมีทั้งกำรบรรยำย เพื่อให้เห็นภำพกระบวนกำรสอนงำน กำร Work Shop เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้
ฝึกเขียน รูปแบบของกำร Coaching ในสไตล์ของตัวเอง อีกทั้งกำรทำ Role Playing เพื่อให้เห็นจริงใน
กำรทำ Coaching ทำให้กำรอบรม เป็นไปอย่ำงสนุกสนำน

ขอบเขตกำรฝึกอบรม (Course Frame Work)

(Order)

(Coaching)
Questioning
Listening
Positive
Feedback

Motivate
Set Goal

กำรออกแบบโปรแกรมกำรสอนงำน (Coaching)
 เกริ่นนำ
จุดประสงค์
 แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น จูงใจให้เกิดแรงปรำรถนำ
 เข้ำสู่เนื้อหำ
รำยละเอียดของงำน
 จบกำรสอนงำน
นำไปปฏิบัติ
“โค้ชชี่พัฒนำตัวเองเพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยที่กำหนดร่วมกัน ”
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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

แนวทำงกำรฝึกอบรม








ทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรมได้คิด และระลึกถึงสิ่งที่ทำมำในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบมำถึงปัจจุบัน และจะส่งผล
ต่อไปในอนำคต ถ้ำไม่มกี ำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อมองเห็นตัวเองชัดขึ้น ก็จะสำมำรถเลือกเรื่องที่จะ
เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง เพื่อนำไปฝึกฝนต่อไป
ทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรมได้เรียนรู้ เรื่องอุปสรรคที่ทำให้ไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อเอำชนะได้อย่ำงง่ำยๆ
เมื่อเข้ำใจอุปสรรคอย่ำงแท้จริง
Work Shop : การชมตัวเอง
: สร้ำงควำมมั่นใจในตัวเอง จะทำให้เกิดควำมกล้ำในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง
และเปลี่ยนควำมเชื่อใหม่ๆ เพื่อให้กำรฝึกฝน เป็นไปอย่ำงรำบรื่น
กำรฝึกฝน : นำเรื่องที่ตัวเองอยำกเปลี่ยนแปลงไปฝึกฝน ด้วยแนวควำมเชื่อใหม่ และพร้อมจะก้ำวข้ำม
อุปสรรค จนกลำยเป็นอุปนิสัยใหม่ของตัวเอง
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แนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรเปลี
ดกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่ำงยั่งยืน
“กำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมสุขที่ได้ทำ”
กำรสร้ำงกิจกรรมหลังกำรฝึกอบรมนับว่ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพรำะจะทำให้กำรพัฒนำตัวเองเกิดควำม
ต่อเนื่อง และหำกสำมำรถทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมดำเนินกำรฝึกฝนในเรื่องที่เขำอยำกเปลี่ยนแปลงได้ยำวนำน
ก็จะทำให้เขำสำมำรถสร้ำงอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมำได้ เมือ่ มีควำมมั่นใจในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแล้ว เขำก็จะสำมำรถสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยัง
สำมำรถนำไปให้ผู้อื่นได้พัฒนำต่อไปได้ด้วย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถพัฒนำตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้
ควรเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรฝึกอบรม ทำให้เขำนึกถึงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรมและเขำ
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนำตัวเองให้ดีขึ้น

กิจกรรมที่สำมำรถดำเนินกำรได้มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กำรบ้ำนสำหรับกำรนำไปฝึกฝนหลังกำรอบรม
เอกสำรอ้ำงอิงสำหรับนำไปประกอบกำรฝึกฝน
เว็บไซด์ด้ำนกำรพัฒนำตัวเอง เพื่อศึกษำเรื่องต่ำงๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมำย Reminder จำกอำจำรย์ปกรณ์แวะมำทักทำย
สมัคร Mailing List รับข่ำวสำรด้ำนกำรพัฒนำ
กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม วิทยำกรผู้ช่วย (มีค่ำใช้จ่ำย)
กำรสร้ำงโครงกำรร่วมกันในองค์กรโดย HRD
กำรดำเนินกำร Clinic โดยอำจำรย์ปกรณ์ (มีค่ำใช้จ่ำย)

ผลลัพธ์จำกกำรฝึกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสำคัญของตัวเองที่จะนำไปพัฒนำ แต่จะหยุดกำรพัฒนำ
กลำงคันเพรำะไม่สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่ำนี้จะช่วยให้เขำสำมำรถพัฒนำตัวเอง
ต่อไปได้ด้วยตัวของเขำเอง

โดยสรุปแนวทำงกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่องสำมำรถทำได้โดย
1. ตัวผู้เข้ำอบรม พัฒนำตนเอง โดยใช้



กำรบ้ำนที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะนำไปทำ ( ถ้ำมี )
เอกสำรเพิ่มเติมสำหรับนำไปฝึกฝน
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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 ใช้จ่ำย หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำติดต่อทีมงำนเพื่อขอรำยละเอียด
รูปแบบและกำรดำเนินกำรเพื่อนำเสนอเพิ่มเติม
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