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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)
องค์กรปัจจุบันให้ควำมสำคัญเรื่องกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นอย่ำงมำก เพื่อให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ โดยให้พนักงำนเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและพัฒนำตัวเองด้วยตัวเอง เนื่องจำก
ปัจจุบันหัวหน้ำไม่สำมำรถบังคับให้พนักงำนปฏิบัติตำมได้จึงต้องพัฒนำให้พนักงำนเลือกพัฒนำตัวเองตำม
Style ของตัวเอง
กำรพัฒนำพนักงำนไม่สำมำรถพัฒนำได้หลำยๆเรื่อง แต่ควรให้ควำมสำคัญกับเรื่องหลักๆเช่น ….
ทัศนคติเชิงบวกต่อกำรทำงำน
สร้ำงจิตสำนึกในกำรรักองค์กร
กำรทำงำนเชิงบวกอย่ำงสร้ำงสรรค์
กำรบริหำรเวลำให้มีประสิทธิผล
กำรสื่อสำรที่ดี
กำรทำงำนเป็นทีมเวิร์ค
(เป็นต้น)
โปรแกรมกำรพัฒนำบุคลำกรระดับปฏิบัติกำรอย่ำงบูรณำกำรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปรับเปลี่ยนด้วย
ตัวเองด้วยควำมเชื่อที่ว่ำ……
 คนรักตัวเอง
 คนอยำกเปลี่ยนแปลงและพัฒนำตัวเอง
 คนมีวิธีกำรของตัวเองตำมStyle ตัวเอง
แนวทำงกำรฝึกอบรมจึงใช้กำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) และกำรโค้ชชิ่ง (Coaching) เพื่อให้
ผู้เรียนได้คิด และเปลี่ยนควำมคิดของตัวเองต่อเหตุกำรณ์และบุคคลต่ำงๆ จึงนำไปปรับใช้กับชีวิตกำรทำงำนและ
ดำเนินชีวิตได้ในทันที อีกทั้งยังมี Workshop เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง จึงเกิดควำมอยำกที่จะนำสิ่งที่
ได้เรียนไปฝึกฝนด้วยตัวเองตำม Style ของตัวเอง
โปรแกรมมีกำรพัฒนำให้เกิดควำมสอดคล้องในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเกิดควำมต่อเนื่องในกำร
นำไปปฏิบัติ และเพิ่มเติมกำรติดตำมผลลัพธ์ ให้เกิดกำรกระตุ้นในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ พร้อมกับพื้นที่ทบทวน
เพื่อให้เกิดควำมกระจ่ำงในกำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง

www.e nt rai ni ng. net

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

Page 2 of 16

OLPG6.2 – การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ

แนวควำมคิดของโปรแกรมสำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรระดับปฏิบัติกำร








กำรพัฒนำบุคลำกรควรให้เกิดควำมต่อเนื่อง เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลำในกำรฝึกฝน และทำ
อย่ำงสม่ำเสมอจนกลำยเป็นธรรมชำติหรืออุปนิสัยใหม่ขึ้นมำเอง
กำรออกแบบโปรแกรมกำรพัฒนำให้ครอบคลุมคุณสมบัติต่ำงๆ จะทำให้บุคลำกรสำมำรถปรับใช้กับ
กำรทำงำนขององค์กรได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และเกิดผลลัพธ์ตรงตำมเป้ำหมำยขององค์กร
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนมีผลต่อพฤติกรรมของบุคลำกรในองค์กร ถ้ำมีกำรฝึกอบรมมำให้
ครอบคลุมกลุ่มบุคคลในจำนวนมำก และหัวข้อหลักสูตรที่หลำกหลำย จะทำให้สำมำรถสร้ำง
สภำพแวดล้อมใหม่ขึ้นในองค์กรทำให้ปรับเปลี่ยนสภำพแวดล้อมที่ดีขึ้นมำภำยในองค์กรได้
กำรเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยแนวควำมคิดของกำรพัฒนำตัวเอง จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด
เพรำะหัวหน้ำงำนไม่ต้องใช้ควำมพยำยำมในกำรกระตุ้นให้บุคลำกรปฏิบัติงำน แต่บุคลำกรจะเป็นผู้
เลือกที่จะพัฒนำตัวเองได้เพรำะเห็นประโยชน์จำกำรฝึกอบรมดังกล่ำว

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
ของโปรแกรม


เพื่อให้บุคลำกรได้มีแนวทำงกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงบูรณำกำรในหลำกหลำยคุณสมบัติ โดยกำร
ปรับเปลี่ยนควำมคิดของตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง



เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำตัวเองของบุคลำกรจึงให้มีกำรแบ่งกำรอบรมเป็นช่วงต่ำงๆตำม
โปรแกรม



เพื่อให้บุคลำกรระดับปฏิบัติกำรสำมำรถพัฒนำตัวเองได้ด้วยตัวเองและเป็นกำรแบ่งเบำภำระของ
หัวหน้ำงำนไปได้

สิ่งที่คำดหวังว่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง






บุคลำกรเกิดกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองและพัฒนำตัวเองได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องให้หัวหน้ำมำบอก
เกิดกำรทำงำนเชิงบวกและมุ่งมั่นในเป้ำหมำยที่ได้รับมำกขึ้น
บรรยำกำศในกำรทำงำนเป็นไปด้วยดีระหว่ำงหัวหน้ำและลูกน้อง สำมำรถเข้ำใจควำมต้องกำรของ
หัวหน้ำมำกขึ้น
เกิดกำรทำงำนที่เป็นทีมเวิร์คมำกขึ้น เพรำะทุกคนคิดด้ำนดีของอีกฝ่ำยหนึ่งมำกกว่ำข้อเสีย
คุณสมบัติต่ำงๆที่ผู้เรียนนำไปปรับใช้และฝึกฝนนั้น สำมำรถที่จะพัฒนำต่อไปในเรื่อยๆได้อย่ำงยั่งยืน
ขึ้น
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รำยชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมกำรพัฒนำบุคลำกรระดับปฏิบัติกำร
1.
2.
3.

หลักสูตรคุณเป็นได้…ดีกว่ำที่คิด (You're Better) หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตรเทคนิคกำรทำงำนเชิงรุกอย่ำงมั่นใจ (Proactive Working) หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตรกำรทำงำนเป็นทีมสู่ควำมสำเร็จ (Working As A Team) หลักสูตร1 วัน

รายละเอียด และเนื้อหาหลักสูตร

1.หลักสูตรคุณเป็นได้…ดีกว่ำที่คิด (You're Better) หลักสูตร 1 วัน
จุดประสงค์
ดประสงค์ของหลักสูตร


เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ในควำมสำคัญของตัวเองและพัฒนำคุณค่ำในตัวเองตำมแนวทำงที่เหมำะสมโดย
ดึงศักยภำพที่ซ้อนเร้นอยู่ออกมำใช้

 เพื่อทำให้บุคลำกรเลือกที่จะพัฒนำควำมสำมำรถของตัวเองโดยกำรสร้ำงควำมควำมเชื่อมั่นในตัวเอง ทำให้มี

ควำมปรำรถนำที่จะพัฒนำงำนที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น
 เพื่อทำให้บุคลำกรปรับเปลี่ยนแนวควำมคิดของตัวเองต่องำน, เพื่อนร่วมงำนหัวหน้ำงำนและชีวิตของตัวเอง

ใหม่ในกำรส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้สูงขึ้น
 เพื่อสร้ำงแนวทำงในกำรทำงำนเป็นทีมเวิร์คที่ดีให้เกิดขึ้นโดยบุคลำกรทุกคนเห็นควำมสำคัญของตัวเองใน

กำรเป็นส่วนหนึ่งของทีม

หัวข้อสำคัญของหลักสูตร




ชีวิตเปลี่ยนแปลงด้วยคำถำมง่ำยๆ
 คุณคือใคร ?
 อะไรสำคัญสำหรับคุณ ?
 คุณมีแรงบันดำลใจแบบไหน ?
 ควำมสำเร็จของคุณคืออะไร ?
 อะไรคืออุปสรรคของคุณ ?
 คุณมีควำมเชื่อแบบไหน ?
ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่คุณเลือก
 ทัศนคติ
 ควำมใฝ่รู้

www.e nt rai ni ng. net





เปลี่ยนวิธีคิด…พลิกชีวิตคุณ
 งำนของคุณ
 เพื่อนร่วมงำนของคุณ
 หัวหน้ำงำนของคุณ
 ชีวิตของคุณ
คุณ คือ บุคคลสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work )
 กำรให้ควำมสำคัญของทีม
 กำรสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์
 กำรใส่ใจซึ่งกันและกัน
 กำรสร้ำงกำลังใจให้กับทีม
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ควำมกล้ำหำญ
ควำมรับผิดชอบ
กำรสื่อสำรกับผู้อื่น
กำรช่วยเหลือผู้อื่น



กำรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน

กรอบในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
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ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำงWork Shop หัวข้อ “กำรเอำชนะควำมกลัวอย่ำงไม่มีเหตุผล ”
วิธีปฏิบัติ
 เลือกเรื่องที่ตัวเองกลัวอย่ำงไม่มีเหตุผลมำ 1 เรื่อง
 ถำมตัวเองว่ำเรำกลัวเรื่องนั้นอย่ำงไร?
 จัดเรียงลำดับควำมกลัวเรื่องนั้น (จำกมำกก็ไปน้อย หรือน้อยไปมำกก็ได้)
 ลงมือปฏิบัติในเรื่องนั้น ที่กลัวน้อยที่สุดก่อน
 สังเกตควำมรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ได้ลงมือทำแล้ว
ผลที่ได้รับ
: กำรเรียงลำดับควำมรู้สึกกลัว จะทำให้เรำเข้ำใจตัวเรำเองมำกขึ้น ว่ำเรื่องอะไรบ้ำง ที่เรำกลัวจริงๆ
หรือเรำจินตนำกำรไปเอง เมื่อเรำมีสติรู้ในสิ่งที่เรำรู้สึกกลัวแล้ว หลังจำกนั้นได้ลองลงมือทำในสิ่ง
ที่ง่ำยที่สุดก่อน ก็จะทำให้เรำได้กำลังใจเพิ่มขึ้นว่ำ “เรำสำมำรถพิชิตได้แล้ว” เมื่อฝึกฝนบ่อยๆ เรำก็
จะหำยจำกควำมกลัวเรื่องนั้นไปเอง
กำรนำไปฝึกฝนต่อไป
: พยำยำมเขียนรำยกำรที่เรำมีควำมรู้สึกกลัวให้ได้ แล้วจัดเรียงลำดับ เพื่อนำไปฝึกฝนทีละขั้น เช่น
ควำมรู้สึกกลัวต่อหน้ำชุมชน ก็จะเรียงลำดับอำจใช้ จำนวนคนเป็นตัวตั้งก็ได้ แล้วเริ่มพูดเรื่องที่เรำ
เตรียมไว้ กับคนจำนวนน้อยๆ ก่อน อำจจะเป็น 1 คน, 5 คน, 20 คน, 30 คน จนเพิ่มจำนวนเท่ำที่
เรำจะพูดก็จะทำให้เรำคลำยควำมรู้สึกกลัวไปเองครับ
สำเหตุที่ทำให้เรำเปลี่ยนตัวเองได้
: กำรเอำชนะควำมกลัวที่ไม่มีเหตุผลนั้น คือ กำร “เผชิญ” กับสิ่งที่ทำกลัวที่น้อยก่อน เพรำะควำม
กลัวนั้นเป็นเงื่อนไขที่ติดอยู่ในควำมรู้สึกนึกคิดของเรำเองเมื่อเรำค่อยๆ เผชิญกับมัน ควำมรู้สึกนึก
คิดของเรำ ก็จะเปลี่ยนไปใหม่ ทำให้เรำจินตนำถึงควำมกลัวนั้นน้อยลงไปเรื่อยๆ กลำยเป็นควำม
จริงมำกขึ้น เรำก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้เอง
www.e nt rai ni ng. net
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ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 ปฏิบัติกำร

 หัวหน้ำงำน

 ผู้จัดกำร

รำยละเอียดและเทคนิคที่อำจำรย์ใช้ในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
(รูปแบบกำรฝึกอบรมโดยรวม)


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



กำรสำรวจตัวเอง, กำรมองเห็นตัวเองและกำรยอมรับตัวเอง
กำรทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนำไปสู่กำรอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเอง
o ค้นหำหลุมพรำงทำงควำมคิดในเรื่องต่ำงๆ
o สำรวจพฤติกรรมของตัวเองในด้ำนต่ำงๆ
o เรียนรู้ธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง



กำหนดเป้ำหมำยที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุ้นให้ผู้เข้ำฝึกอบรม ทดสอบกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ำยๆ
o เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนควำมคิดในเรื่องต่ำงๆ ด้วยตัวเอง
o กำหนดแนวทำงของตัวเองใหม่



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



สร้ำงควำมคำดหวังก่อนกำรฝึกอบรม
เทคนิคกำรทให้ผู้เข้ำฝึกอบรมเขียนควำมคำดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดกำรอบรม
o ทำให้ผู้เรียนจดจ่อต่อกำรเรียนรู้เพรำะอยำกเรียนของตัวเอง

www.e nt rai ni ng. net
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o

นำเรื่องที่ให้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง

 Workshop ประเด็นสำคัญที่สำมำรถไปฝึกฝนได้

ดำเนินกำร Workshop ในเรื่องที่สำคัญเพื่อให้เข้ำใจและนำไปฝึกฝนได้จริง
o กระตุ้นให้ คิด  เขียน  พูด
o กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันใน Class
o กำรนำเสนอกลุม
่ จำกกำรระดมควำมคิดเห็น
o กำรนำไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง


กำรบ้ำนเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผู้เข้ำฝึกอบรมยืนยันกับตัวเองว่ำจะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
o เรื่องที่ได้รับจำกกำรอบรม
o เรื่องที่ชอบ
o เรื่องที่จะนำไปปฏิบัติเป็นเรื่องแรก
o กำรบ้ำนของตังเอง



กิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้ให้เกิดควำมสนุกสนำน
จัดกิจกรรมให้เหมำะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้ำฝึกอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหำ
o เกม / กำรละเล่น
o Role Playing
o นิทำนให้แนวควำมคิด
o

กรณีศึกษำ

www.e nt rai ni ng. net
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2.หลักสูตรเทคนิคกำรทำงำนเชิงรุกอย่ำงมั่นใจ (Proactive Working) หลักสูตร 1 วัน
หลักกำรและแนวควำมคิด


กำรทำงำนเชิงรุกไม่ใช่กำรก้ำวร้ำวแต่เป็นกำรทำงำนที่มีควำมมุ่งมั่นในเป้ำหมำยโดยกำรเชื่อมั่น
ในควำมเป็นตัวของตัวเอง ยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมำปรับปรุง แก้ไข โดยไม่ย่อท้อ
จนกว่ำงำนนั้นจะประสบควำมสำเร็จ โดยกำรเลือกที่จะตอบสนองสิ่งเร้ำเชิงลบ ด้วยกำรทำงำน
เชิงบวกคือ ไม่ยอมแพ้กับปัญหำ



กำรกล้ำแสดงควำมคิดเห็นและยืนยันในแนวควำมคิดของตัวเองในกำรเอำชนะปัญหำ ต้องใช้
ควำมเชื่อมั่นที่มอี ยู่ในตัวเองและประสบกำรณ์ในกำรแก้ปัญหำที่เรำผ่ำนมำได้ โดยกำรรับฟัง
แนวควำมคิดของผู้อื่นและเสนอแนวควำมคิดของเรำจำกข้อมูลที่มอี ยู่ ไม่จินตนำกำรไปเองว่ำ
ผู้อื่นจะคิดอย่ำงไร แต่ให้ข้อมูลและ/หรือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นตัวตัดสินในกำรกำหนดแนว
ทำงแก้ไข และสำมำรถนำไปสู่สภำวะกำรชนะทัง้ คู่ (WIN:WIN)



กำรทำงำนเชิงรุกที่ยั่งยืน ควรให้ควำมสำคัญกับกำรทำงำนเป็นทีมเพรำะเรำไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ด้วยตัวเรำคนเดียวและทีมก็ต้องทำงำนร่วมกับทีมอื่นๆ ดังนั้นกำรสร้ำงทีมเวิร์คให้
เกิดขึ้นย่อมมีประสิทธิผลมำกขึ้น โดยที่เรำพัฒนำตัวเองให้เวิร์คก่อน แล้วหำกคนส่วนใหญ่เวิร์คก็
จะทำให้ทีมเวิร์คเกิดขึ้น เมื่อหลำยๆทีมเวิร์คก็จะทำให้องค์กรเวิร์คและประสบควำมสำเร็จตำม
เป้ำหมำย

วัตถุประสงค์






เพี่อให้ผู้เรียนเข้ำใจแนวทำงกำรทำงำนเชิงรุกอย่ำงสร้ำงสรรค์ ในกำรเอำชนะปัญหำด้วยควำมเชื่อมั่น
ในข้อมูลและประสบกำรณ์ของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทำงในกำรพัฒนำตัวเองในกำรกล้ำแสดงควำมคิดเห็นและแสดงจุดยืนของตัวเอง
ในกำรทำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยของทีม
เพื่อทำให้ทุกคนให้ควำมสำคัญกับกำรทำงำนเป็นทีม โดยที่พัฒนำตัวเองให้เวิร์คก่อน

รำยละเอียดเนื้อหำของหลักสูตร


กำรสร้ำงภำวะโปรแอคทีฟด้วยตัวเอง
o
o

เรียนรู้อิสรภำพในกำรเลือก
ขยำยขอบเขตแห่งอิทธิพลของตัวเอง

www.e nt rai ni ng. net
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o
o


กำรแสดงควำมคิดเห็นและจุดยืนของตัวเองอย่ำงสร้ำงสรรค์
o
o
o
o
o



เทคนิคกำรพัฒนำตัวเอง
กำรประยุกต์ใช้ในกำรทำงำน

เริ่มต้นที่แนวควำมคิดเชิงบวก
ค้นหำปัญหำและแนวทำงแก้ไข
รู้จักแก้ปัญหำเชิงระบบ
เทคนิคกำรเจรจำต่อรองแบบ WIN:WJN
มุ่งสู่เป้ำหมำยของทีมเป็นสำคัญ

กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในตัวเอง
o
o
o
o

รู้จักจุดแข็งของตัวเอง
สร้ำงทัศนคติเชิงบวกในกำรทำงำน
เทคนิคกำรจัดกำรอำรมณ์เชิงลบ (EQ)
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น



กำรให้ควำมสำคัญที่ทีมเวิร์ค
o องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
o กำรทำงำนเป็นทีมสู่ควำมสำเร็จ
o เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ
o คุณต้องเวิร์คก่อน...ทีมจึงจะเวิร์ค



กำรบ้ำนเพื่อนำไปฝึกฝน: กำรสร้ำงแนวทำงกำรทำงำนเชิงรุกของตัวเอง

ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงำนทั่วไป

www.e nt rai ni ng. net

หัวหน้ำงำน

บุคคลที่สนใจกำรพัฒนำตัวเองให้มีกำรทำงำนเชิงรุก
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กรอบแนวควำมคิดของหลักสูตร ( Course Frame Work )







/

“

”
“
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3.หลักสูตรกำรทำงำนเป็นทีมสู่ควำมสำเร็จ (Working As A Team) หลักสูตร1 วัน
"คุณ คือ บุคคลสำคัญในทีม...ทีมในฝันเป็นภำพลักษณ์ที่คุณอยำกได้"
หลักกำรและ แนวควำมคิด






ทีม เป็นปัจจัยสำคัญอย่ำงหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม และผลักดันมนุษย์เรำไปสู่เป้ำหมำย ฉะนั้นควำมสำเร็จ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คงจะไม่สัมฤทธิผลได้เต็มร้อย หำกขำดกำรสนับสนุนและแรงผลักดันอันดี
เยี่ยมเปี่ยมด้วยประสิทธิภำพของกลุ่มคนที่ เรียกว่ำ ทีม
ทุกคนต่ำงก็รู้ดีว่ำ กำรทำงำนร่วมกันเป็นทีมนัน้ เป็นสิ่งที่ดีควรทำและควรประพฤติเพรำะเป็นเรื่อง
สำคัญมำก โดยกำรให้ควำมสำคัญกับเป้ำหมำยส่วนรวมมำกกว่ำเป้ำหมำยส่วนตัวกำหนดสิ่งที่ยึดถือ
ร่วมกัน เช่น วิสัยทัศน์, ค่ำนิยม, เป้ำหมำย, แผนงำน และผลลัพธ์ เพื่อให้มีทิศทำงที่ชัดเจนและแม่นยำ
จะทำให้ทีมประสบควำมสำเร็จได้
กำรทำงำนในระบบทีมเวิร์คนั้น ผลสำเร็จสูงสุดเกิดจำกกำรทำงำนร่วมกันในสองมิติคือมิตขิ องงำน
และมิติของจิตใจ สำหรับมนุษย์แล้วต้องพิจำรณำปัญหำทำงด้ำนจิตวิทยำก่อนเสมอเพรำะเขำจะไม่
ต้องกำรวิชำกำรใดๆเลย ถ้ำหำกควำมรู้สึกในกำรทำงำนร่วมกันยังไม่ได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมเดียว
ได้ กำรทำให้พนักงำนเข้ำใจปัจจัยที่สำคัญและองค์ประกอบสำคัญของทีมย่อมทำให้เกิดทีมเวิร์คขึ้นใน
องค์กร

จุดประสงค์ของหลักสูตร







เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ในควำมสำคัญของกำรทำงำนเป็นทีม ให้กับผู้เข้ำฝึกอบรมได้ประเมินตัวเอง
เพื่อชี้ชวนให้ผู้เข้ำฝึกอบรมได้เลือกแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพของตัวเองให้สำมำรถทำงำนร่วมกับ
ทีมได้อย่ำงมีประสิทธิผลส่งผลให้ทีมบรรลุเป้ำหมำย
เพื่อกำหนดปัจจัยสำคัญร่วมกันภำยในทีม ที่เหมำะสมกับแต่ละองค์กรโดยนำมำจำกแนวควำมคิดของ
บุคลำกรภำยในทีมเดียวกัน
เพื่อพัฒนำศักยภำพภำวะผู้นำของแต่ละคนด้วยตัวเอง เพื่อนำมำใช้ในกำรทำงำนเป็นทีมที่ดีเลิศ (Team
Spirit)

เนื้อหำของหลักสูตร (Course Outline)


ทีมเวิร์ค ... ทีมในฝัน
 สำรวจสถำนะของทีมงำน

www.e nt rai ni ng. net



องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work)
 กำรให้ควำมสำคัญกับทีม
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ภำพลักษณ์ทีมในฝันที่ต้องกำร
 ปัจจัยสำคัญที่ทีมงำนมีร่วมกัน

กำรสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์
 กำรใส่ใจซึ่งกันและกัน
 กำรสร้ำงกำลังใจให้กับทีม
 กำรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน





ปรับเปลี่ยนควำมคิด กำรทำงำนร่วมกันในทีม
 ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับทีม
 กำรเป็นผู้นำ 360 องศำ
 คุณสมบัติของทีมเวิร์ค





ภำรกิจสำคัญของบุคลำกรภำยในทีม
 วิสัยทัศน์
 เป้ำหมำย
 แนวทำงปฏิบัติงำน
 คุณค่ำของทีม
 ประโยชน์ที่จะได้รับ

ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำงWork Shop หัวข้อ “ กำรชื่นชมผู้อื่น (จับถูก) ”
วิธีปฏิบัติ
 ลองนึกถึงใครก็ได้ เช่น หัวหน้ำ , เพื่อน , ลูกค้ำ , ลูกน้อ ง เป็นต้น คิดถึงจุดเด่นของเขำที่เรำ
ประทับใจและอยำกปฏิบัติตำม เล่ำให้เพื่อนๆใน Class เช่น - จุดเด่น - ควำมสำมำรถพิเศษ - อุปนิสัยที่ดี
ผลที่จะได้รับ
 กำรชื่นชมอย่ำงจริงใจ จะทำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเรำกับผู้นั้นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพรำะคนทุกคน
ชอบคำชม และเมื่อเรำชมผู้อื่นมำกเท่ำไร ผู้อื่นก็จะชมเรำมำกขึ้นเท่ำนั้น เท่ำกับต่ำงคนต่ำงให้กำลังใจซึ่งกันและ
กัน ทำให้ทัศนคติของเรำเกี่ยวกับคนเป็นในเชิงบวกมำกขึ้น (อยำกขอย้ำว่ำเรื่องที่เรำชมนั้นมำจำกควำมรู้สึก ที่
แท้จริงของเรำ ไม่ใช่เสแสร้งนะครับ)
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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


ผู้ทเหมำะสมกั
ี่ เหมำะสมกับหลักสูตรนี้


พนักงำนทุกระดับขององค์กร
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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.
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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แหล่งควำมรู้เตือนควำมทรงจำในเว็บไซด์ Pakornblog.com
Mailing List ควำมรู้ส่งตรงถึงที่ จำก ทีม วิทยำกรผู้ช่วย ถึงผู้เข้ำอบรม
จดหมำย Reminder (ทักทำย) จำกอำจำรย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ (3 เดือน)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยผู้เข้ำอบรมเอง หรือ ร่วมกับ HRD (ถ้ำมี)

ติดตำมผลกำรอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกค้ำ

2.



ตำมกำรบ้ำนที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะนำไปทำ (ถ้ำมี)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำ / อำนวยควำมสะดวก ให้ผู้เข้ำอบรม พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
HRD

ติดตำมผลกำรอบรม โดย วิทยำกรผู้ช่วย ของ อำจำรย์ปกรณ์

3.


ดำเนินกำรแทน HRD โดยมีรำยงำนสรุปผล ควำมเปลี่ยนแปลงให้

4. Clinic

โดย อ.ปกรณ์

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