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“ ปัจจัยต่างๆไม่แน่นอน คงจัดลาดับงานได้ยาก ”
“ งานนี้ก็ด่วน งานนั้นก็ด่วน ด่วนมาก ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ”
“ งานประจาก็เยอะ งานเฉพาะก็แทรกเข้ามาอยู่ตลอด เครียดจริงๆ ”
พฤติกรรมหรือคาพูดที่พนักงานแต่ละคนแสดงออกมา...เกิดจากกรอบความคิด( Mindset)ที่เขามีต่อเรื่องนั้นๆ
ซึ่งกรอบความคิดมาจาก ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่สะสมมาจากอดีตของแต่ละบุคคล ...... ดังนั้น การ
พัฒนาผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันโดยให้ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอที่จะทาให้เขาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้อย่างยั่งยืนถ้าพนักงานยังคงใช้กรอบความคิดแบบเดิม การสร้างกรอบความคิดที่ดีโดยสร้าง
ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของงาน Ownership Mindset จึงมีความสาคัญเช่นกัน
 การประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ต้องประกอบด้วย แผนการดาเนินงานที่มีคุณภาพ มีความชัดเจน และ
สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้การประสบความล้มเหลวหลายครั้งไม่ใช่เป้าหมายสูงเกินไป หรือยากที่จะ
บรรลุผลสาเร็จได้ แต่เป็นเพราะแผนงานที่กาหนดไว้ไม่เหมาะสมทาให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเดินทางสู่
เป้าหมายได้
 การกาหนดแผนงานที่มีคุณภาพแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอหากผู้ปฏิบัติขาดเทคนิคในการบริหารแผนงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งต้องใช้ทักษะหลายๆด้านในการบริหารแผนงานให้ประสบผลตามเป้าหมาย
เช่น
 การให้ความสาหรับแผนงานที่สาคัญ
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การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
การรู้จักแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์
การมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเต็มที่(เป็นต้น)

 การกาหนดเรื่องสาคัญที่ต้องดาเนินการและเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาว่าสาคัญหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่
เรากาหนดไว้นั้นมีความชัดเจนมากแค่ไหน เป็นเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างไร เพราะถ้าเป้าหมายของเราเป็น
เป้าหมายระยะสั้น การบริหารของเราก็มีแต่เรื่องเร่งด่วน เพราะเวลาเราจะเดินอยู่ตลอดเวลา แผนการดาเนิน
ของเราจะต้องละเอียดมาก
 การประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในด้านการบริหารเวลานับว่ามีความสาคัญที่ทาให้เราสามารถจัดการ
งานที่สาคัญและงานเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยเราในเรื่องของการตัดสินใจที่ดีด้วย แค่เรา
ต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทและความถนัดของเราด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
 เพื่อเพื่อทาให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการกาหนดเป้าหมาย ออกแบบแผนการทางานและแนวทางในการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานเพื่อสู่เป้าหมาย
 เพื่อทาให้ผู้เรียนกาหนดประเภทและลักษณะของงานเพื่อจัดลาดีบงานได้ชัดเจนตามเป้าหมายของตัวเอง
 เพื่อสร้างทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแผนงานตามลาดับความสาคัญที่ได้วาง
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคในการบริหารเวลา ที่มีผลกระทบกับลาดับงานและสามารถ
บริหารจัดการปรับเปลี่ยนแผนงานอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ได้

เนือ้ หาของหลักสูตร (Course Outline)
 PART 1 : สารวจแนวความคิดเรื่องการบริหารเวลาและการจัดลาดับความสาคัญของงาน
 คุณจัดสรรงานของคุณอย่างไร
 คุณบริหารชีวิตกับงานของคุณอย่างไร ?
เป้าหมาย
แผนงาน
การปฏิบัติ
คุณลักษณะของนักบริหารจัดการงานที่ดี
 หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการจัดลาดับงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 เทคนิคเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
Workshop : สร้างแนวทางเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
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 PART 2 : การวางแผนการงานตามลาดับความสาคัญอย่างมีคุณภาพ
 สร้างรายการงานที่ต้องทาด้วย TO DO LIST
 การวางแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
 การวางแผนงานตามลาดับความสาคัญ
 การวิเคราะห์คุณค่าของงานก่อนวางแผน
 การให้ความสาคัญกับแผนงานเชิงกลยุทธ์
 การบริหารเวลาให้เหมาะสมกับแผนงาน
 การสร้างแผนงานให้เกิดความต่อเนื่อง ( PDCA)
 Workshop: กาหนดแผนงานตามลาดับความสาคัญของตัวเอง
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 PART 3 : การบริหารแผนลาดับความสาคัญให้มีประสิทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 กาหนดจุดหมายปลายทาง (เป้าหมาย)
 เขียนเส้นทางการเดินทางให้ชัดเจน (แผนงาน)
 เตรียมความพร้อมสาหรับการเดินทาง (วิธีปฏิบัติงาน)
 พร้อมรับมือกับปัญหา/อุปสรรค (แนวทางแก้ไข)
 ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้เหมาะสม (การคิดเชิงกลยุทธ์)
 การมุ่งมั่นเดินสู่เป้าหมาย (ความรับผิดชอบ)
 กรณีศึกษา: สร้างแนวทางบริหารงานกับสถานการณ์จริง
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 PART 4: ทักษะอื่นๆที่สาคัญของการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ
 ทักษะการกระจายงาน
 ทักษะการจูงใจและเจรจาแบบ WIN : WIN
 ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 ทักษะการกล้าตัดสินใจ
 สร้างคุณสมบัติของการมีวินัยในการจัดการแผนงาน
 Workshop : กาหนดแนวทางพัฒนาตัวเองให้เป็นนักจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดาเนินการฝึกอบรม
(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)
การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องต้นของผู้เข้าฝึกอบรมกับเนื้อหาตามหลักสูตร
o แนะนาตัวเอง
o คาสาคัญ ( Key Words )
o คาถามสร้างแนวความคิด


การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสาคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนาความ
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 การสารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทาให้ผู้เข้าฝึกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนาไปสู่
การอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
o ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องต่างๆ
o สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
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o

เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

กาหนดเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
o เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนความคิดในเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง
o กาหนดแนวทางของตัวเองใหม่


กาหนดคุณสมบัติที่จะนาไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี (
How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อการพัฒนาตัวเอง
o การเตรียมความพร้อมของตัวเอง
o วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีขั้นตอน
o เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่


สร้างความคาดหวังก่อนการฝึกอบรม
เทคนิคการทให้ผู้เข้าฝึกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการอบรม
o ทาให้ผู้เรียนจดจ่อต่อการเรียนรู้ เพราะอยากเรียนของตัวเอง
o นาเรื่องที่ให้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง


Workshop ประเด็นสาคัญที่สามารถไปฝึกฝนได้
ดาเนินการ
Workshop ในเรื่องที่สาคัญเพื่อให้เข้าใจและนาไปฝึกฝนได้จริง
o กระตุ้นให้ คิด  เขียน  พูด
o การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
o การนาเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
o การนาไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง


การบ้านเพื่อนาไปฝึกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผู้เข้าฝึกอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่องที่ได้รับจากการอบรม
o เรื่องที่ชอบ
o เรื่องที่จะนาไปปฏิบัติเป็นเรื่องแรก
o การบ้านของตังเอง




กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้เกิดความสนุกสนาน
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จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้าฝึกอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหา
o Role Playing
o นิทานให้แนวความคิด
o กรณีศึกษา

แนวทางการดาเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน
“ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีความสุขที่ได้ทา ”
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึกอบรมนับว่าเป็นเรื่องที่สาคัญเพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิดความ
ต่อเนื่อง และหากสามารถทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดาเนินการฝึกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนานก็
จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนาไปให้ผู้อื่นได้พัฒนาต่อไปได้ด้วย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ควร
เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึกอบรมและเขาเลือก
เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

รูปแบบและกระบวนการ (Process)ที่ใช้ ในการฝึกอบรม
1. รูปแบบ Training & Group Coaching
การใช้กระบวนการ Training & Group Coaching เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและประมวลผลเรื่องที่เรียนผ่าน
ประสบการณ์ของตนเอง แล้วเพิ่มเติมต่อยอดกับสิ่งที่ตัวเองจะนาไปปฏิบัติ ด้วยการคิดวิธีที่เหมาะสมของตัวเอง
ไม่ใช่การเข้าใจเนื้อหาอย่างเดียว แต่มีวิธีการประยุกต์เนื้อหากับชีวิตจริงของตนเองได้ทันที
กระบวนการฝึกอบรมประยุกต์ใช้หลักการโค้ชผสมผสานกับการให้ความรู้และวิธีการในแนวของการเท
รน โดยการใช้คาถาม ซึ่งเป็นการสารวจความคิดเห็นของตนเอง ของผู้เรียนในเรื่องที่ กาลังจะอบรม ทาให้ผู้เรียน
มองเห็นตัวเองและแนวคิดของตัวเองในหัวข้อนั้นๆ การยอมรับในตัวเองจะเกิดขึ้น นาไปสู่การเคารพตนเองที่จะ
ก่อให้เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตนเองในเรืองนั้นๆ วิทยากรที่ทาหน้าที่เป็น เหมือนกระจกบานหนึ่งเท่านั้นเอง
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายมาจากความคิดผู้เรียนทั้งหมด เนื่องจากเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ในสภาวะเช่นนั้น
หรือ เห็นประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนเป็นผู้เลือก แนวทางการเปลี่ยนแปลงเองจึงไม่เกิดการต่อต้าน เกิด
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ความภาคภูมิใจ ในแนวทางที่ตัวเองออกแบบ และอยากลงมือปฏิบัติด้วยตัวเขาเอง การเปลี่ยนแปลงจึงสามารถ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ



แก่นสาคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผู้เรียน
มองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ง
ที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่าน
การใช้คาถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะ
เลือกทาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

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

 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
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 ฝึกให้จับประเด็นสาคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
 ทาให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)




 สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนาไปปฏิบัติ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

2. รูปแบบ Strategic Group Coaching & Consulting
การพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทางานกันเป็นทีม โดยมีเป้าหมายร่วมกันให้เกิดประสิทธิผลนั้น ต้องทาให้กลุ่ม
บุคคลนั้นๆ ยึดถือเป้าหมายเดียวกัน พันธะกิจเดียวกัน ค่านิยมเดียวกัน แต่รับผิดชอบงานของตัวเองแล้วดาเนินการ
ให้สอดคล้องกัน เสมือนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมเดียวกัน โดยการทาให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคล
แล้วรวมกันเป็นเป้าหมายทีม
แนวทางการดาเนินการเพื่อให้กลุ่มบุคคลบรรลุเป้าหมายหลักของทีม แต่ใช้ศักยภาพของตัวเอง ทาหน้าที่
ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ปัญหาของตัวเองและช่วยเหลือทีมงานแก้ไขปัญหา
หรือร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ เรียกว่า “Strategic Group Coaching & Consulting”
กระบวนการพอสังเขปของการดาเนินการ มีดังนี้....
 กาหนดเป้าหมายของกลุ่ม (Strategic Goal Setting )
 กาหนดเป้าหมายย่อยของบุคคล (Key Success Factor)
 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (Situation Analysis)
 ประเมินและตรวจสอบเรื่องสาคัญ (Do & Don’t)
 กาหนดกรอบการดาเนินการที่เหมาะสม (Frame Work)
 ค้นหาทางเลือกของแต่ละบุคคล (Option)
 วางแผนปฏิบัติงานมุ่งสู่เป้าหมาย (Planning)
 ตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะลงมือทา (Action)
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การดาเนินการในลักษณะนี้ เหมาะสาหรับกลุ่มบุคคลไม่มาก (6-12 คน) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการ
เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ค้นหาทางเลือก และการขอคาปรึกษา ทาให้สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงหลังจากจบ
โปรแกรมในแต่ละครั้ง ซึ่งในระหว่างดาเนินการโค้ชชิ่งและให้คาปรึกษานั้น โค้ชจะมุ่งเน้นการช่วยเหลือที่
เหมาะสมของแต่ละบุคคลเพื่อให้เขาสามารถ สร้างแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองและ Style ของ
ตัวเองได้ ทาให้เกิดเป็นคู่มือของตัวเอง (Work book) ส่วนตัว พร้อมที่จะนาไปปฏิบัติทันที
ผู้บริหารระดับสูงสามารถกาหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นหลังจากผ่านโปรแกรมนี้แล้วได้
เพราผู้เรียนจะเป็นผู้นาที่ผู้บริหารต้องการ กาหนดเป็นเป้าหมายของทีมได้แล้วผ่านกระบวนการ
Coaching &
Consulting ทาให้ได้ผลลัพธ์ตรงตาม ที่ผู้บริหารต้องการ

 การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
 ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วย
ตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ
ของตัวเอง
 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทาให้ผู้เรียนอยาก
นาสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
 การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียน
นาไปปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  ผู้ควบคุมงาน
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