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Total Development for Increasing People Productivity (1D)

Course outline
โปรแกรมการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop Training Program)
การเสริมสร้ างและพัฒนาทักษะการทางานเชิงองค์รวม
(Total Development for Increasing People Productivity)

(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย

อาจารย์ ไรย์ วนิ ท์ บุญสวัสดิ์
(B.Eng(Honors), MBA, Leadership Cert]
(Executive Coach and Management Consultant)

หลักการและความสาคัญ
 คำถำมที่สร้ำงสรรค์ในเชิงธุ รกิจสำหรับองค์กรแห่งวิสัยทัศน์ ควรจะถำมอะไร?
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 กลไกของควำมสำเร็ จ
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 หนทำงแห่งควำมสำเร็ จ

 หลักสู ตรฝึ กอบรมนี ไ้ ด้ พัฒนาออกแบบจัดทาขึ น้ จากการใช้ ผลงานการศึ กษาวิจัยเชิ งวิชาการใน
ด้ านการบริ หารจัดการพัฒนาปรั บปรุ งสมรรถนะการดาเนินงานขององค์ กร จากเอกสารบทความ
ตาราเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของโค้ ชด้ านการพัฒนาภาวะผู้นาที่มีชื่อเสี ยงของโลกหลายๆท่ าน
และกรอบหลักการบริ หารจัดการองค์ ก รสมัยใหม่ ที่ เป็ นสากล โดยเฉพาะอย่ างยิ่งหลักการและ
แนวคิ ด ขององค์ ก รต้ น แบบแห่ งการพั ฒ นาอย่ างเช่ น Toyota และผนวกกั บ ประสบการณ์ การ
ปรึ กษาแนะนาให้ กับองค์ กรธุรกิจต่ างๆของวิทยากร เพื่อมุ่งหวังให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมได้ ตระหนัก
ถึงการทางานและการดาเนิ นชี วิตอย่ างมีเป้ าหมายและมี คุณค่ า มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ
และเทคนิ ค ของการเพิ่ ม และพั ฒนาปรั บปรุ งผลิ ตภาพ มีความปรารถนาที่ จะปรั บเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการทางาน ด้ วยการนาสิ่ งที่ได้ เรี ยนรู้ ไปเป็ นแนวทางสาหรั บการประยุกต์ ด้วยตนเอง
ต่ อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ ข้ำอบรมเป็ นบุคคลที่มีประสิ ทธิ ผลสู ง จำกกำรเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยกำรนำสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
จำกกำรอบรมไปประยุกต์ปฏิบตั ิในกำรดำเนินชีวติ และกำรทำงำนโดย
1. มีควำมเข้ำใจและตระหนักถึงองค์ประกอบที่สำคัญ และเป็ นสิ่ งชี้ นำต่อควำมสำเร็ จในชี วต
ิ และกำร
ทำงำน และสำมำรถกำหนดเป้ ำหมำยของตนเองได้อย่ำงเป็ นรู ปธรรม
2. มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำและตัดสิ นใจอย่ำงเป็ นระบบ สำมำรถใช้
เทคนิคและเครื่ องมือสนับสนุนกำรวิเครำะห์แก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ผล
3. เข้ำใจเทคนิ คกำรวิเครำะห์ปัญหำอย่ำงเป็ นองค์รวม มีควำมรู ้พ้น
ื ฐำนเกี่ยวกับโซ่คุณค่ำและกำร
บริ หำรจัดกำรโซ่อุปทำน สำมำรถเข้ำใจบริ บททำงธุ รกิจขององค์กรอย่ำงเป็ นภำพรวมได้
4. รู ้จก
ั ควำมสู ญเปล่ำประเภทต่ำงๆในกำรทำงำน สำมำรถบ่งชี้และกำหนดแนวทำงในกำรลดและ
กำจัดควำมสู ญเปล่ำได้
5. จัดลำดับควำมคิดได้อย่ำงเป็ นระบบและสำมำรถสื่ อสำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ผล เพื่อกำรปฏิสัมพันธ์
กับผูอ้ ื่น กำรประสำนงำน กำรประชุม กำรนำเสนอและกำรมอบหมำยงำน
6. เพื่อให้ผเู ้ ข้ำอบรมได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ผ่ำนกำรระดมสมองและ
กิจกรรมกลุ่มฝึ กฝนกำรปฏิบตั ิจำกกำรนำควำมรู ้และทฤษฎีที่เรี ยนรู ้มำประยุกต์กบั บริ บทของ
องค์กร

โครงสร้ างหัวข้ อการอบรม
(การเป็ นบุคคลทีม่ ีประสิ ทธิผลสู ง)
 องค์ประกอบแห่งควำมเป็ นบุคคลที่มีประสิ ทธิ ผลสู ง
 กำรเป็ นผูน้ ำตนเอง
กิจกรรมการเรี ยนรู้ เข้ำใจตนเอง ประเมินตนเอง และวำงแผนควำมสำเร็ จให้กบั ตนเอง

Being Highly Effective Person

(การแก้ ปัญหาอย่างมีประสิ ทธิผล)
 อุปสรรค ปั ญหำ ผลลัพธ์และปรำกฏกำรณ์ที่ไม่พึงปรำรถนำซึ่ งมักจะเกิดขึ้นในกำรแก้ปัญหำใน
งำน(Problem, Constraint, Failure and Negative Impacts in Problem Solving)
กิจกรรมการเรี ยนรู้
1. เสวนากลุ่มและการระดมสมองระบุประเด็นปั ญหาและกาหนดแนวทางการแก้ ไขด้ วยความรู้
ความเข้ าใจและเทคนิควิธีการที่ใช้ อยู่ในปั จจุบันขององค์ กร
2. เสวนากลุ่มและระดมสมองบ่ งชี ข
้ ้ อบกพร่ อง อุปสรรค ข้ อจากัด ปรากฏการณ์ ที่ไม่ พึง
ปรารถนาต่ างๆที่ประสบจากการแก้ ไขปั ญหาที่ผ่านมาในอดีต สาเหตุข้อบกพร่ องและแนวทาง
ที่น่าจะดีกว่ าเป็ นอย่ างไร

Effective Problem Solving
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หลุมพรางและกับดักของการแก้ ไขปั ญหา การเอาชนะหลุมพรางและกับดัก
 ปรัชญำและแนวคิดกำรบริ หำรจัดกำรแบบองค์รวม (Holistic Management)
▪ แนวคิดโซ่ คุณค่ำ (Value Chain)
▪ กำรบริ หำรจัดกำรโซ่ อุปทำน (Supply Chain Management)
 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปั ญหำ โครงสร้ำงของปั ญหำและควำมเชื่อมโยงของปั ญหำ สำเหตุ อำกำรและ
ผลกระทบ
▪ ควำมหมำยและนิ ยำมของปั ญหำ
▪ เทคนิ คและแนวทำงกำรบ่งชี้ ค้นหำและกำหนดปั ญหำและโอกำสในกำรปรับปรุ ง
▪ กระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็ นระบบและวิธีกำรปฏิบต
ั ิที่ดีที่สุด (Best Practice)
▪ เทคนิ คและเครื่ องมือสนับสนุ นกำรวิเครำะห์ปัญหำ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ เสวนากลุ่มระดมสมองบ่ งชีป้ ั ญหา วิเคราะห์ สาเหตุ และกาหนดมาตรการแก้ ไข
ป้องกันจากกรณี ศึกษาตัวอย่ าง
3.

(การจัดการความสู ญเปล่ าในงานและการบริ หารเวลา)
 แนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำน
▪ มุมมองเรื่ องควำมสู ญเปล่ำในงำน (ตำมปรัชญำกำรดำเนิ นงำนและวิถีแห่ ง Toyota)
▪ กำรตรวจวัดและประเมินควำมสู ญเปล่ำของเวลำในกำรทำงำนด้วยเทคนิ ค Work Study
และ Flow Process Analysis Chart
▪ กำรบริ หำรเวลำเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงำนด้วยเทคนิ ค ABCDE Method

Wastes at Work and Time Management

Effective Communication and Reporting Skill

(ทักษะการสื่อสารการนาเสนอและการรายงาน)

 กำรสื่ อสำรทำงวำจำอย่ำงมีประสิ ทธิ ผล
▪
▪
▪

องค์ประกอบของกำรสื่ อสำรอย่ำงมีประสิ ทธิ ผล
UNO Personality
Transactional Analysis

 กำรสื่ อสำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและกำรนำเสนออย่ำงมีประสิ ทธิ ผล

กำรลำดับควำมคิดอย่ำงเป็ นระบบ
▪ แนวคิดและรำยงำนแบบ A3 เพื่อกำรแก้ปัญหำ กำรนำเสนอแนวคิด กำรรำยงำนสถำนะ
 ถำม-ตอบ สรุ ปบทเรี ยน แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่ วมกัน
 กำรขยำยผลและงำนมอบหมำยเพื่อประโยชน์สูงสุ ดในกำรอบรมของผูเ้ ข้ำอบรมและองค์กร
▪

กลุ่มเป้าหมาย
1.
2.

ผูน้ ำและผูบ้ ริ หำรระดับสู งขององค์กร
ผูอ้ ำนวยกำรและผูจ้ ดั กำรในสำยงำนหลักและสนับสนุนขององค์กร
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ผูจ้ ดั กำรโครงกำร (Project Management Leader) และหัวหน้ำทีม (Team Leader)
บุคลำกรในระดับหัวหน้ำงำน

ระยะเวลาการฝึ กอบรม
1

วัน (09.00 – 16.30 น.)

แนวทางในการดาเนินหลักสู ตรอบรม
กำรฝึ กอบรมใช้รูปแบบกำรเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้คิด แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์แสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจเนื้ อหำอย่ำงแท้จริ ง และ สำมำรถนำไปใช้ได้
ทันที
 เนื้ อ หำของหลัก สู ต รมี ท้ งั กำรบรรยำย , กำรระดมสมอง (Brainstorming), กำรปฏิ บ ัติ ก ำร ( Work
Shop), กำรแสดงสถำนกำรณ์ จำลอง (Simulation) และ กำรนำเสนอ (Present) ทำให้กำรเรี ยนรู ้ เกิ ด
ควำมสนุกสนำน และสำมำรถเข้ำใจด้วยตัวเองอย่ำงแท้จริ ง
 วิทยำกรทำหน้ำที่เป็ นผูอ้ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรี ยนรู ้ ผ่ำนกระบวนกำรสอนแนะแบบกลุ่มหรื อ
Group Coaching เพื่ อให้ผเู ้ รี ยนรู ้ สำมำรถพัฒ นำประยุกต์เทคนิ คและเครื่ องมื อได้อย่ำงเหมำะสม
กับจริ ตของตนเอง และนำไปสู่ กำรใช้ปฏิบตั ิงำนจนเกิดควำมชำนำญ
 เน้นรู ปแบบกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรควบคู่กบั ทฤษฎี ตัวอย่ำง และกำรใช้กรณี ศึกษำจำกกระบวนกำร
ดำเนินงำนจริ งขององค์กำร เพื่ออธิบำยประมวลสรุ ปให้บุคลำกรมีควำมเข้ำใจและมี ทกั ษะเบื้องต้น
ในกำรนำควำมรู ้ไปประยุกต์ใช้ขยำยผลในงำนของตนต่อไป
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