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Course Outline
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Strategic and Project Management Coaching & Consulting
หลักการ/แนวความคิด
 การที่องค์กรหนึ่งๆจะทาโครงการใดโครงการหนึ่ง ผูบ้ ริ หารองค์กรย่อมมุ่งหวังให้โครงการนั้นดาเนินการจน
แล้วเสร็ จและบรรลุเป้ าหมายภายใต้ขอ้ กาหนดทางด้าน งบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลา และมาตรฐาน
ตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ ซึ่ งในโครงการหนึ่งๆ มีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องหลายฝ่ ายทั้งฝ่ ายที่มีหน้าที่ดาเนินและผลักดัน
โครงการ และฝ่ ายที่มีหน้าที่สนับสนุนส่ วนต่างๆของโครงการ ดังนั้นโครงการจึงต้องมีผบู ้ ริ หารที่มี
ความสามารถและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม โครงการนั้นๆจึงจะมีโอกาสประสบผลสาเร็ จตามที่ผบู ้ ริ หาร
องค์กรตั้งเป้ าหมายไว้
 โครงการทุกโครงการต่างมีขอ้ จากัดในเรื่ องงบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลารวมถึงมาตรฐาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
ผูบ้ ริ หารแต่ละองค์กรตั้งเป้ าหมายไว้ แต่ในความเป็ นจริ งการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของโครงการย่อมมี
โอกาสเจออุปสรรคและปั ญหาทั้งที่คาดการณ์ไว้และที่ไม่ได้คาดการณ์ ดังนั้นถ้าผูบ้ ริ หารโครงการไม่มีทกั ษะ
และเครื่ องมือเตรี ยมพร้อมไว้สาหรับรับมือ โครงการนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวหรื อแม้จะ
ดาเนินโครงการจนแล้วเสร็ จแต่ก็อาจจะไม่อยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดด้านต่างๆที่ผบู ้ ริ หารองค์กรตั้งเป้ าหมายไว้
 ไม่วา่ โครงการที่จะดาเนินการนั้นจะมีขนาดใหญ่หรื อเล็ก การพัฒนาทักษะในการบริ หารโครงการจะช่วยทา
ให้ผบู้ ริ หารโครงการสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจกระบวนการทางานให้แล้วเสร็ จ เพราะมีการใช้สมรรถนะ
(Competency) / ศักยภาพของผูด้ าเนินการในหลายๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นทักษะความเป็ นผูน้ า , ทักษะการ
สื่ อสาร , การบริ หารจัดการ , การแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ และส่ งผลต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ รวมทั้งการเรี ยนรู ้
เครื่ องมือต่างๆและนาไปฝึ กฝนใช้งานจะช่วยทาให้การบริ หารโครงการนั้นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมี
โอกาสประสบผลสาเร็ จตามที่ผบู ้ ริ หารตั้งเป้ าหมายไว้
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 นอกจากความรู ้และทักษะเกี่ยวกับการบริ หารโครงการแล้ว ... กรอบความคิด (Mindset)ที่ดี เป็ นอีกหนึ่ง
องค์ประกอบที่สาคัญที่ผบู ้ ริ หารโครงการควรได้รับการพัฒนา เนื่องจากหลายๆครั้งที่ตอ้ งเผชิญกับปั ญหา
อุปสรรค หรื อเหตุการณ์ที่ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง แต่ผบู ้ ริ หารโครงการกลับไม่สามารถจัดการหรื อรับมือ
กับเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วดาเนินการให้คลี่คลายเนื่องจากกรอบความคิดของตัวเขาเองเช่น.....

“ ปัจจัยต่ างๆไม่ แน่ นอน คงวางแผนล่ วงหน้ าได้ ยาก ”
“ เราไม่ ได้ เป็ นคนสร้ างปัญหา แล้ วทาไมเราต้ องแก้ ด้วยล่ ะ ”
“ ปัญหาเกิดขึ้นทุกวันและเป็ นปัญหาเดิมๆ เราคงต้ องปล่ อยวางบ้ าง ”
พฤติกรรมหรื อคาพูดที่พนักงานแต่ละคนแสดงออกมา...เกิดจากกรอบความคิด( Mindset)ที่เขามีตอ่ เรื่ องนั้นๆ
ซึ่ งกรอบความคิดมาจาก ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่สะสมมาจากอดีตของแต่ละบุคคล ...... ดังนั้น การ
พัฒนาผูร้ ับผิดชอบงานโครงการโดยให้ความรู ้ หรื อเทคนิคต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอที่จะทาให้เขาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้อย่างยัง่ ยืนถ้าพนักงานยังคงใช้กรอบความคิดแบบเดิม การสร้างกรอบความคิดที่ดีโดยสร้าง
ความรู้สึกของการเป็ นเจ้าของ(โครงการ) Ownership Mindset จึงมีความสาคัญเช่นกัน

วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรม
 พัฒนาทักษะต่างๆที่สาคัญที่ใช้ในการบริ หารงาน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กบั ทีมงาน

เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แนวทาง,หลักการและความรู ้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการโครงการที่กาลัง

ดาเนินการอยู่ รวมทั้งเป็ นการเตรี ยมตัวให้พร้อมสาหรับผูท้ ี่กาลังจะก้าวขึ้นสู่ ระดับสู งในอนาคต
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นและเข้าใจสภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคที่กาลังเผชิญอยูใ่ นโครงการ และปรับมุมมองใหม่
ต่ออุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้พร้อมรับมือได้ดียงิ่ ขึ้น
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนพัฒนากรอบความคิดของการเป็ นเจ้าของ(โครงการ)หรื อ Ownership Mindset เพื่อเพิม่ ความ
รับผิดชอบและความมุ่งมัน่ ในการทาโครงการมากขึ้น

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART 1 : เรี ยนรู้ และเข้ าใจเกีย่ วกับการบริ หารโครงการ
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริ หารโครงการ
 นิ ยามและวงจรของการบริ หารโครงการ (Project Cycle)
 องค์ประกอบและภาพรวมของการบริ หารโครงการให้ประสบความสาเร็ จ
 บทบาทต่างๆที่สาคัญของผูบ
้ ริ หารโครงการ
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อุปสรรคที่ทาให้การบริ หารโครงการไม่ประสบความสาเร็ จ
 หลักการที่สาคัญของการบริ หารโครงการให้บรรลุเป้ าหมาย
 Workshop : สร้ างแนวคิดในการบริ หารโครงการของท่ าน


 PART 2 : ทาความเข้ าใจเชิงลึกเกีย่ วกับองค์ ประกอบของโครงการก่อสร้ าง
 ภาพรวมของการบริ หารโครงการ
 Method Statement ของโครงการสาคัญอย่างไรและควรใช้หลักการใดบ้างในการกาหนด
 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรของงานก่อสร้าง (4M)
 M : MAN .... การจัดเตรี ยมบุคลากรและผูเ้ กี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ
 M : MATERIAL ... กระบวนการบริ หารจัดการวัสดุต่างๆอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 M : MACHINE … ใช้เครื่ องจักรอย่างไรให้ได้งานตามแผนและอยูใ่ นต้นทุนที่วางไว้
 M : MONEY … หลักการจัดทางบประมาณและบริ หารจัดการให้โครงการดาเนินได้อย่าง
ต่อเนื่อง
 หลุมพรางทางความคิดเชิ งลบที่สกัดกั้นการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 เทคนิ คการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
 Workshop: การเอาชนะหลุมพรางเพือ
่ การบริหารทรัพยากรให้ เกิดประสิ ทธิภาพ
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 PART 3 : กระบวนการบริหารโครงการอย่ างมีประสิทธิภาพ
 กระบวนการบริ หารโครงการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อพิชิตเป้ าหมาย
 การกาหนดเป้ าหมายของโครงการ
 แผนงานบริ หารโครงการที่มีคุณภาพ
 หลุมพรางทางความคิดเชิ งลบเกี่ยวกับการกาหนดเป้ าหมายและการวางแผนงาน
 หลักการบริ หารเวลาเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการทางาน
 เคล็ดลับสาหรับการประชุ มที่มีประสิ ทธิ ภาพ
 การประเมินความเสี่ ยงและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
 กรณีศึกษา : การวางแผนจัดการทรั พยากรในโครงการ

 PART 4 : ทาอย่ างไรให้ โครงการบรรลุผลตามเป้ าหมายด้ านเวลา คุณภาพและงบประมาณ
 กับดักที่ผบ
ู ้ ริ หารโครงการมักเผชิญอยูเ่ สมอในโครงการ
 เครื่ องมือสาหรับตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการเพื่อประเมินความเบี่ยงเบน(Variance)ที่เกิดขึ้น
 สร้างกระบวนการปรับปรุ งและแก้ไขด้วยแผนงานเชิ งกลยุทธ์
 การรายงานสถานะความคืบหน้าต่อผูเ้ กี่ยวข้องหรื อผูบ
้ งั คับบัญชาที่มีประสิ ทธิ ผล
 สร้างการตระหนักรู ้ในตัวเองเกี่ยวกับการบริ หารจัดการคุณภาพงานในโครงการ
 ประโยชน์ของการพัฒนาทักษะการบริ หารโครงการ
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Workshop: สร้ างรู ปแบบและกระบวนการบริหารโครงการในสไตล์ ของตัวเอง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
(รูปแบบการฝึ กอบรมโดยรวม)
การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องต้นของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกับเนื้อหาตามหลักสู ตร
o แนะนาตัวเอง
o คาสาคัญ ( Key Words )
o คาถามสร้างแนวความคิด




การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนาความ
ที่ได้เรี ยนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง

การสารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทาให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม มองเห็นตัวเอง จะนาไปสู่
การอยากเปลีย่ นแปลงตัวเอง
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o
o
o

ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่ องต่างๆ
สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
เรี ยนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

กาหนดเป้ าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
o เลือกเรื่ องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนความคิดในเรื่ องต่างๆ ด้วยตัวเอง
o กาหนดแนวทางของตัวเองใหม่


กาหนดคุณสมบัติที่จะนาไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี (
How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อการพัฒนาตัวเอง
o การเตรี ยมความพร้อมของตัวเอง
o วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีข้ น
ั ตอน
o เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่


สร้างความคาดหวังก่อนการฝึ กอบรม
เทคนิคการทให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้ นสุ ดการอบรม
o ทาให้ผเู ้ รี ยนจดจ่อต่อการเรี ยนรู ้ เพราะอยากเรี ยนของตัวเอง
o นาเรื่ องที่ให้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้จริ ง


Workshop ประเด็นสาคัญที่สามารถไปฝึ กฝนได้
ดาเนินการ
Workshop ในเรื่ องที่สาคัญเพื่อให้เข้าใจและนาไปฝึ กฝนได้จริ ง
o กระตุน
้ ให้ คิด  เขียน  พูด
o การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
o การนาเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
o การนาไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง


การบ้านเพื่อนาไปฝึ กฝนเพิ่มเติม
เรื่ องที่ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนาไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่ องที่ได้รับจากการอบรม
o เรื่ องที่ชอบ
o เรื่ องที่จะนาไปปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องแรก
o การบ้านของตังเอง
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กิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ให้เกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้าฝึ กอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหา
o Role Playing
o นิทานให้แนวความคิด
o กรณี ศึกษา


แนวทางการดาเนินการเพือ่ ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ างยัง่ ยืน
“ การเปลีย่ นแปลงตัวเอง ต้ องดาเนินการอย่ างต่ อเนื่อง และมีความสุ ขทีไ่ ด้ ทา”
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึ กอบรมนับว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญเพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิดความ
ต่อเนื่อง และหากสามารถทาให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมดาเนินการฝึ กฝนในเรื่ องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนานก็
จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมัน่ ใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนาไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นาต่อไปได้ดว้ ย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ควร
เป็ นสิ่ งที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึ กอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึ กอบรมและเขาเลือก
เรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีข้ ึน

รู ปแบบและกระบวนการ (Process)ที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
1. รูปแบบ Training & Group Coaching
การใช้กระบวนการ Training & Group Coaching เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนคิดและประมวลผลเรื่ องที่เรี ยนผ่าน
ประสบการณ์ของตนเอง แล้วเพิ่มเติมต่อยอดกับสิ่ งที่ตวั เองจะนาไปปฏิบตั ิ ด้วยการคิดวิธีที่เหมาะสมของตัวเอง
ไม่ใช่การเข้าใจเนื้อหาอย่างเดียว แต่มีวธิ ี การประยุกต์เนื้อหากับชีวติ จริ งของตนเองได้ทนั ที
กระบวนการฝึ กอบรมประยุกต์ใช้หลักการโค้ชผสมผสานกับการให้ความรู ้และวิธีการในแนวของการเท
รน โดยการใช้คาถาม ซึ่งเป็ นการสารวจความคิดเห็นของตนเอง ของผูเ้ รี ยนในเรื่ องที่ กาลังจะอบรม ทาให้ผเู ้ รี ยน
มองเห็นตัวเองและแนวคิดของตัวเองในหัวข้อนั้นๆ การยอมรับในตัวเองจะเกิดขึ้น นาไปสู่ การเคารพตนเองที่จะ
ก่อให้เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตนเองในเรื องนั้นๆ วิทยากรที่ทาหน้าที่เป็ น เหมือนกระจกบานหนึ่งเท่านั้นเอง
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายมาจากความคิดผูเ้ รี ยนทั้งหมด เนื่องจากเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอยูใ่ นสภาวะเช่นนั้น
หรื อ เห็นประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลง ผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ลือก แนวทางการเปลี่ยนแปลงเองจึงไม่เกิดการต่อต้าน เกิด
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ความภาคภูมิใจ ในแนวทางที่ตวั เองออกแบบ และอยากลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตัวเขาเอง การเปลี่ยนแปลงจึงสามารถ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ตอ้ งมีใครมาบังคับ



แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผเู้ รี ยน
มองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ ง
ที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่าน
การใช้คาถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะ
เลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบาย 
กระตุน้ ให้คิด 
ถามให้ประยุกต์ใช้ 
จูงใจให้มี
Commitment

 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิ ดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
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 ฝึ กให้จบั ประเด็นสาคัญที่อยูใ่ นสไลด์ (Slide) ได้ดว้ ยตัวเอง
 ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู ้ ไม่ได้บงั คับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่ งกัน
และกัน





2. รูปแบบ Strategic Group Coaching & Consulting
การพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทางานกันเป็ นทีม โดยมีเป้ าหมายร่ วมกันให้เกิดประสิ ทธิ ผลนั้น ต้องทาให้กลุ่ม
บุคคลนั้นๆ ยึดถือเป้ าหมายเดียวกัน พันธะกิจเดียวกัน ค่านิยมเดียวกัน แต่รับผิดชอบงานของตัวเองแล้วดาเนินการ
ให้สอดคล้องกัน เสมือนหนึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของทีมเดียวกัน โดยการทาให้ตวั เองบรรลุเป้ าหมายของแต่ละบุคคล
แล้วรวมกันเป็ นเป้ าหมายทีม
แนวทางการดาเนินการเพื่อให้กลุ่มบุคคลบรรลุเป้ าหมายหลักของทีม แต่ใช้ศกั ยภาพของตัวเอง ทาหน้าที่
ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ปัญหาของตัวเองและช่วยเหลือทีมงานแก้ไขปั ญหา
หรื อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาเพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จ เรี ยกว่า “Strategic Group Coaching & Consulting”
กระบวนการพอสังเขปของการดาเนินการ มีดงั นี้....
 กาหนดเป้ าหมายของกลุ่ม (Strategic Goal Setting )
 กาหนดเป้ าหมายย่อยของบุคคล (Key Success Factor)
 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั (Situation Analysis)
 ประเมินและตรวจสอบเรื่ องสาคัญ (Do & Don’t)
 กาหนดกรอบการดาเนินการที่เหมาะสม (Frame Work)
 ค้นหาทางเลือกของแต่ละบุคคล (Option)
 วางแผนปฏิบตั ิงานมุ่งสู่ เป้ าหมาย (Planning)
 ตัดสิ นใจเลือกสิ่ งที่จะลงมือทา (Action)
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การดาเนินการในลักษณะนี้ เหมาะสาหรับกลุ่มบุคคลไม่มาก (6-12 คน) เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการ
เรี ยนรู้ ทาความเข้าใจ ค้นหาทางเลือก และการขอคาปรึ กษา ทาให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งหลังจากจบ
โปรแกรมในแต่ละครั้ง ซึ่ งในระหว่างดาเนินการโค้ชชิ่งและให้คาปรึ กษานั้น โค้ชจะมุ่งเน้นการช่วยเหลือที่
เหมาะสมของแต่ละบุคคลเพื่อให้เขาสามารถ สร้างแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองและ Style ของ
ตัวเองได้ ทาให้เกิดเป็ นคู่มือของตัวเอง (Work book) ส่ วนตัว พร้อมที่จะนาไปปฏิบตั ิทนั ที
ผูบ้ ริ หารระดับสู งสามารถกาหนดวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการให้เกิดอะไรขึ้นหลังจากผ่านโปรแกรมนี้แล้วได้
เพราผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูน้ าที่ผบู ้ ริ หารต้องการ กาหนดเป็ นเป้ าหมายของทีมได้แล้วผ่านกระบวนการ
Coaching &
Consulting ทาให้ได้ผลลัพธ์ตรงตาม ที่ผบู ้ ริ หารต้องการ

 การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
 ผูเ้ รี ยนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ย
ตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลายเป็ นธรรมชาติ
ของตัวเอง
 การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการ Coaching จะทาให้ผเู้ รี ยน
อยากนาสิ่ งที่รู้ไปใช้จริ ง
 การบ้านเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผเู้ รี ยน
นาไปปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ทเี่ หมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 ผูจ้ ดั การโครงการ  วิศวกรโครงการ  บุคลากรที่ตอ้ งรับผิดชอบงานโครงการ ผูค้ วบคุมงาน
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