โปรแกรมฝึ กอบรมอย่างบูรณาการ
ชุ ดหลักสู ตรที่ 6 การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบตั ิการ
(Package# 6.1 หลักสู ตร 2 วัน 1 กลุ่ม)
สาหรับทาแผนจัดอบรมภายใน (In-House Group Coaching)
โดย

สารบัญ








บทสรุ ปสำหรับผูบ้ ริ หำร (Executive Summary)…………………………………..……..…………...……….…... 2
แนวควำมคิดของโปรแกรม สำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรระดับปฏิบตั ิงำน.……….……………..…..…….……...… 3
วัตถุประสงค์ของโปรแกรม ……………………………….…………………….…………………..………..…..…. 3
สิ่ งที่คำดหวังว่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง …………….…………...……..……………...……...……………….…… 3
รำยชื่อหลักสู ตร สำหรับโปรแกรมกำรพัฒนำบุคลำกรระดับปฏิบตั ิงำน
▪ หลักสู ตรคุณเป็ นได้…ดีกว่ำที่คิด (You're Better) ………………………………………………..…. 4
▪ หลักสู ตรเทคนิคกำรทำงำนเชิงรุ กอย่ำงมัน
่ ใจ (Proactive Working) …………….…………...…....…7
แนวทำงกำรดำเนิ นกำรเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่ำงยัง่ ยืน………...……………………..….……..….. 12

โดย

วิทยากร

นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

เอ็นเทรนนิ่งด็อทเน็ต 112 ซ.รำมคำแหง 30/1 ถ.รำมคำแหง หัวหมำก บำงกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 โทร. 02-374-8638

OLPG6.1 – การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)
องค์กรปัจจุบนั ให้ควำมสำคัญเรื่ องกำรพัฒนำบุคลำกรเป็ นอย่ำงมำก เพื่อให้พนักงำนสำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำที่ได้อย่ำงเต็มประสิ ทธิ ภำพ โดยให้พนักงำนเป็ นผูเ้ ปลี่ยนแปลงและพัฒนำตัวเองด้วยตัวเอง เนื่องจำก
ปั จจุบนั หัวหน้ำไม่สำมำรถบังคับให้พนักงำนปฏิบตั ิตำมได้ จึงต้องพัฒนำให้พนักงำนเลือกพัฒนำตัวเองตำม
Style ของตัวเอง
กำรพัฒนำพนักงำนไม่สำมำรถพัฒนำได้หลำยๆเรื่ อง แต่ควรให้ควำมสำคัญกับเรื่ องหลักๆเช่น….
ทัศนคติเชิงบวกต่อกำรทำงำน
สร้ำงจิตสำนึกในกำรรักองค์กร
กำรทำงำนเชิงบวกอย่ำงสร้ำงสรรค์
กำรบริ หำรเวลำให้มีประสิ ทธิผล
กำรสื่ อสำรที่ดี
กำรทำงำนเป็ นทีมเวิร์ค
(เป็ นต้น)
โปรแกรมกำรพัฒนำบุคลำกรระดับปฏิบตั ิกำรอย่ำงบูรณำกำรมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูป้ รับเปลี่ยนด้วย
ตัวเองด้วยควำมเชื่อที่วำ่ ……
• คนรักตัวเอง
• คนอยำกเปลี่ยนแปลงและพัฒนำตัวเอง
• คนมีวธิ ี กำรของตัวเองตำมStyle ตัวเอง
แนวทำงกำรฝึ กอบรมจึงใช้กำรเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) และกำรโค้ชชิ่ง (Coaching) เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้คิด และเปลี่ยนควำมคิดของตัวเองต่อเหตุกำรณ์และบุคคลต่ำงๆ จึงนำไปปรับใช้กบั ชีวติ กำรทำงำนและ
ดำเนินชี วติ ได้ในทันที อีกทั้งยังมี Workshop เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริ ง จึงเกิดควำมอยำกที่จะนำสิ่ งที่
ได้เรี ยนไปฝึ กฝนด้วยตัวเองตำม Style ของตัวเอง
โปรแกรมมีกำรพัฒนำให้เกิดควำมสอดคล้องในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเกิดควำมต่อเนื่องในกำร
นำไปปฏิบตั ิ และเพิ่มเติมกำรติดตำมผลลัพธ์ ให้เกิดกำรกระตุน้ ในสิ่ งที่จะนำไปปฏิบตั ิ พร้อมกับพื้นที่ทบทวน
เพื่อให้เกิดควำมกระจ่ำงในกำรปฏิบตั ิอย่ำงแท้จริ ง
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แนวควำมคิดของโปรแกรมสำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรระดับปฏิบัตกิ ำร








กำรพัฒนำบุคลำกรควรให้เกิดควำมต่อเนื่ อง เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลำในกำรฝึ กฝน และทำ
อย่ำงสม่ำเสมอจนกลำยเป็ นธรรมชำติหรื ออุปนิสัยใหม่ข้ ึนมำเอง
กำรออกแบบโปรแกรมกำรพัฒนำให้ครอบคลุมคุณสมบัติต่ำงๆ จะทำให้บุคลำกรสำมำรถปรับใช้กบั
กำรทำงำนขององค์กรได้อย่ำงเต็มประสิ ทธิ ภำพ และเกิดผลลัพธ์ตรงตำมเป้ ำหมำยขององค์กร
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนมีผลต่อพฤติกรรมของบุคลำกรในองค์กร ถ้ำมีกำรฝึ กอบรมมำให้
ครอบคลุมกลุ่มบุคคลในจำนวนมำก และหัวข้อหลักสู ตรที่หลำกหลำย จะทำให้สำมำรถสร้ำง
สภำพแวดล้อมใหม่ข้ ึนในองค์กรทำให้ปรับเปลี่ยนสภำพแวดล้อมที่ดีข้ ึนมำภำยในองค์กรได้
กำรเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยแนวควำมคิดของกำรพัฒนำตัวเอง จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุ ด
เพรำะหัวหน้ำงำนไม่ตอ้ งใช้ควำมพยำยำมในกำรกระตุน้ ให้บุคลำกรปฏิบตั ิงำน แต่บุคลำกรจะเป็ นผู ้
เลือกที่จะพัฒนำตัวเองได้เพรำะเห็นประโยชน์จำกำรฝึ กอบรมดังกล่ำว

วัตถุประสงค์ ของโปรแกรม
ของโปรแกรม
❖

เพื่อให้บุคลำกรได้มีแนวทำงกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงบูรณำกำรในหลำกหลำยคุณสมบัติ โดยกำร
ปรับเปลี่ยนควำมคิดของตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

❖

เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่ องในกำรพัฒนำตัวเองของบุคลำกรจึงให้มีกำรแบ่งกำรอบรมเป็ นช่วงต่ำงๆตำม
โปรแกรม

❖

เพื่อให้บุคลำกรระดับปฏิบตั ิกำรสำมำรถพัฒนำตัวเองได้ดว้ ยตัวเองและเป็ นกำรแบ่งเบำภำระของ
หัวหน้ำงำนไปได้

สิ่ งที่คำดหวังว่ ำจะเกิดกำรเปลีย่ นแปลง
บุคลำกรเกิดกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง และพัฒนำตัวเองได้ดว้ ยตัวเอง ไม่ตอ้ งให้หวั หน้ำมำบอก
เกิดกำรทำงำนเชิงบวก และมุ่งมัน่ ในเป้ ำหมำยที่ได้รับมำกขึ้น
บรรยำกำศในกำรทำงำนเป็ นไปด้วยดีระหว่ำงหัวหน้ำและลูกน้อง สำมำรถเข้ำใจควำมต้องกำรของ
หัวหน้ำมำกขึ้น
เกิดกำรทำงำนที่เป็ นทีมเวิร์คมำกขึ้น เพรำะทุกคนคิดด้ำนดีของอีกฝ่ ำยหนึ่งมำกกว่ำข้อเสี ย
คุณสมบัติต่ำงๆที่ผเู ้ รี ยนนำไปปรับใช้และฝึ กฝนนั้น สำมำรถที่จะพัฒนำต่อไปในเรื่ อยๆได้อย่ำงยัง่ ยืน
ขึ้น
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รำยชื่ อหลักสู ตรสำหรับโปรแกรมกำรพัฒนำบุคลำกรระดับปฏิบัตกิ ำร
1.
2.

หลักสู ตรคุณเป็ นได้…ดีกว่ำที่คิด (You're Better) หลักสู ตร 1 วัน
หลักสู ตรเทคนิคกำรทำงำนเชิงรุ กอย่ำงมัน่ ใจ (Proactive Working) หลักสู ตร 1 วัน

แนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อให้ เกิดกำรเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ ำงยัง่ ยืน
“กำรเปลีย่ นแปลงตัวเอง ต้ องดำเนินกำรอย่ ำงต่ อเนื่องและมีควำมสุ ขทีไ่ ด้ ทำ”
กำรสร้ำงกิจกรรมหลังกำรฝึ กอบรมนับว่ำเป็ นเรื่ องที่สำคัญเพรำะจะทำให้กำรพัฒนำตัวเองเกิดควำม
ต่อเนื่อง และหำกสำมำรถทำให้ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมดำเนิ นกำรฝึ กฝนในเรื่ องที่เขำอยำกเปลี่ยนแปลงได้ยำวนำน
ก็จะทำให้เขำสำมำรถสร้ำงอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมำได้ เมื่อมีควำมมัน่ ใจในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งแล้ว เขำก็จะสำมำรถสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สำมำรถนำไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นำต่อไปได้ดว้ ย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้ำอบรมสำมำรถพัฒนำตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้
ควรเป็ นสิ่ งที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรฝึ กอบรม ทำให้เขำนึกถึงบรรยำกำศในกำรฝึ กอบรมและเขำ
เลือกเรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนำตัวเองให้ดีข้ ึน

กิจกรรมทีส่ ำมำรถดำเนินกำรได้ มดี ังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กำรบ้ำนสำหรับกำรนำไปฝึ กฝนหลังกำรอบรม
เอกสำรอ้ำงอิงสำหรับนำไปประกอบกำรฝึ กฝน
เว็บไซด์ดำ้ นกำรพัฒนำตัวเอง เพื่อศึกษำเรื่ องต่ำงๆเพิม่ เติมที่ pakornblog.com
จดหมำย Reminder จำกอำจำรย์ปกรณ์แวะมำทักทำย
สมัคร Mailing List รับข่ำวสำรด้ำนกำรพัฒนำ
กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม วิทยำกรผูช้ ่วย (มีค่ำใช้จ่ำย)
กำรสร้ำงโครงกำรร่ วมกันในองค์กรโดย HRD
กำรดำเนินกำร Clinic โดยอำจำรย์ปกรณ์ (มีค่ำใช้จ่ำย)
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ผลลัพธ์จำกกำรฝึ กอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสำคัญของตัวเองที่จะนำไปพัฒนำ แต่จะหยุดกำรพัฒนำ
กลำงคันเพรำะไม่สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่ำนี้จะช่วยให้เขำสำมำรถพัฒนำตัวเอง
ต่อไปได้ดว้ ยตัวของเขำเอง

โดยสรุปแนวทำงกำรพัฒนำตัวเองอย่ ำงต่ อเนื่องสำมำรถทำได้ โดย
1. ตัวผู้เข้ ำอบรม พัฒนำตนเอง โดยใช้
•
•
•
•
•
•

กำรบ้ำนที่ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมจะนำไปทำ (ถ้ำมี)
เอกสำรเพิ่มเติมสำหรับนำไปฝึ กฝน
แหล่งควำมรู ้เตือนควำมทรงจำในเว็บไซด์ Pakornblog.com
Mailing List ควำมรู ้ส่งตรงถึงที่ จำก ทีม วิทยำกรผูช
้ ่วย ถึงผูเ้ ข้ำอบรม
จดหมำย Reminder (ทักทำย) จำกอำจำรย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ (3 เดือน)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยผูเ้ ข้ำอบรมเอง หรื อ ร่ วมกับ HRD (ถ้ำมี)

ติดตำมผลกำรอบรมโดย HRD ของ บริษทั ลูกค้ ำ

2.
•
•

ตำมกำรบ้ำนที่ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมจะนำไปทำ (ถ้ำมี)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำ / อำนวยควำมสะดวก ให้ผเู ้ ข้ำอบรม พัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง
HRD

ติดตำมผลกำรอบรม โดย วิทยำกรผู้ช่วย ของ อำจำรย์ ปกรณ์

3.
•

ดำเนินกำรแทน HRD โดยมีรำยงำนสรุ ปผล ควำมเปลี่ยนแปลงให้

4. Clinic

โดย อ.ปกรณ์

ดำเนินฝึ กอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผเู ้ ข้ำอบรมทำกำรบ้ำน (งำนที่ผเู ้ ข้ำอบรมบอกว่ำต้องกำรไป
พัฒนำ) และ อำจำรย์ มำให้คำแนะนำ
กรณี กำรติดตำมผลแบบมีค่ำใช้จ่ำยหำกต้องกำรข้อมูลเพิม่ เติม กรุ ณำติดต่อทีมงำนเพื่อขอรำยละเอียด
รู ปแบบและกำรดำเนินกำรเพื่อนำเสนอเพิ่มเติม
•
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