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Course Outline
หลักสูตร การพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่องและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(Working Continuous Development & Effective Resources Management)
(หลักสูตร 1 วัน)
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

หลักการ/แนวความคิด
“ พัฒนาไปก็ไม่เห็นได้อะไรเพิ่ม อยู่เฉยๆดีกว่า ”
“ ใช้ๆไปเถอะ.....นิดหน่อยคงไม่ทาให้บริษัทเสียหายเท่าไร”
“ งานนี้ต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่าง...จะจัดลาดับอย่างไรดี”
พฤติกรรมหรือคาพูดที่พนักงานแต่ละคนแสดงออกมา...เกิดจากกรอบความคิด(Mindset)ที่เขามีต่อ
เรื่องนั้นๆ ซึ่งกรอบความคิดมาจาก ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่สะสมมาจากอดีตของแต่ละ
บุคคล ...... ดังนั้น การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันโดยให้ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ อาจจะไม่เพียง
พอที่จะทาให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืนถ้าพนักงานยังคงใช้กรอบความคิดแบบเดิม การ
สร้างกรอบความคิดที่ดีโดยสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของงาน Ownership Mindset จึงมี
ความสาคัญเช่นกัน
 โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทา
ให้กระบวนการทางานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทาให้
มีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถส่งผลได้ทุกระดับเช่น เกิด
ความล่าช้าในการผลิต การส่งมอบ ไปจนถึงการสูญเสียค่าใช้จ่ายและงบประมาณ เพื่อจัดการปัญหานั้นๆ ซึ่ง
บุคลากรขององค์กรนั้นๆ ถือเป็นส่วนสาคัญในการกาหนดวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อย
ที่สุด ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก หรือเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน หลักการ PDCA
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหา ป้องกันปัญหา ปรับปรุงกระบวนการทางาน และพัฒนาผลลัพธ์ให้ดีขึ้นได้
ซึ่งหลักการPDCA สามารถใช้ได้กับพนักงานในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือระดับ
ปฏิบัติการ โดยไม่จากัดเฉพาะงานในขนาดของทีม แต่งานในสเกลระดับส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคล
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อื่นก็สามารถนาหลักการPDCAไปประยุกต์ใช้ได้ เมื่องานในระดับบุคคลมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น งานในระดับทีม
หรือระดับแผนกย่อมดีขึ้นตามไปด้วย ท้ายที่สุดองค์กรย่อมได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาขึ้นมาจากทุก
ระดับในองค์กร
 ทักษะการคิด เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่สาคัญว่า คุณคิดอย่างไร แต่สาคัญที่คุณนา
ความคิดในเรื่องต่างๆ ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและองค์กรอย่างไรมากกว่า ดังนั้น การเลือกคิด
ให้ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด มากกว่าการคิดแบบไหนจึงจะดีกว่ากัน
 การทางานโดยทั่วไปต้องอาศัยทรัพยากร ( MAN-MACHINE-MATERIAL-METHOD-MONEY) ซึ่งต้องมี
การกาหนดและวางแผนการใช้ อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ... ทัก ษะการวางแผนและการบริหาร
จัดการทรัพยากรจึงมีความสาคัญสาหรับพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งไปถึงจุดหมายได้สาเร็จ
 การบริ ห ารกระบวนการท างานเพื่ อ ลดต้ น ทุ น หรือ ความสู ญ เสี ย ต่ างๆ เกิ ด จากจิต ใต้ ส านึ ก หรือ หลั ก คิ ด
(Mindset)ของผู้ปฏิบัติการ จึงควรมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติการมองเห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง
ตัวเอง ได้แก่ การได้ใช้จุดเด่นหรือจุดแข็งในการทางานมากขึ้น การส่งต่อคุณค่าในงานต่อผู้อื่น เป็นต้น จะ
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ที่ดี
ต่อหน่วยงานหรือองค์กรด้วยเช่นกันเมื่อพนักงานมีผลปฏิบัติงานหรือ Productivities เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผูผ้เู ข้ารับการอบรม
 เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่
 เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องต่างๆ
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 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสาคัญของเป้าหมายและแผนงานรวมถึงตัวชี้วัด(KPI) และนาเครื่องมือที่ได้เรียนรู้

ไปประยุกต์ใช้กับการทางานได้ดียิ่งขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนามาประยุกต์ในการจัดการงานที่
รับผิดชอบเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย
 เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองชัดเจน เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพและนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมั่นใจ

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 PART 1: พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
 ความหมายของการคิด
 กระบวนการคิดและการทางานของสมอง
 ค้นหากระบวนการคิดที่เป็นจุดเดนของตัวเอง
 ทักษะการคิด5ประเภท (คิดเพื่อแก้ปัญหา,คิดเชิงวิเคราะห์,คิดเชิงสร้างสรรค์,คิดเชิงกลยุทธ์,คิดเชิงระบบ)
 การประยุกต์ใช้ทักษะการคิดกับการทางาน
Workshop : ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดกับการทางานในปัจจุบัน

 PART 2 : เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพงาน
 สารวจแนวคิดเรื่องความสูญเปล่าและการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรและรูปแบบของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทางาน
 สร้างการตระหนักรู้ในกระบวนการทางานของตนเอง
 หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการพัฒนากระบวนการทางานของตัวเอง
 เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางเพื่อปรับเปลี่ยนหลักคิดใหม่ของตัวเอง
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 PART 3: เพิม่ ประสิทธิผลในการทางานด้วยหลักคิด PDCA
 สร้างการตระหนักรู้ในเป้าหมายและแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
 นิยามและหลักการของ PDCA
 PDCA ช่วยสร้างความแตกต่างของผลลัพธ์ในการทางานเช่น เพิ่มProductivities,ลดต้นทุน ได้อย่างไร
 ขั้นตอนต่างๆของกระบวนการ Plan – Do – Check – Act เชิงลึกเพื่อประยุกต์ใช้ได้จริง
 เครื่องมือที่ช่วยในการทางานเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์
 การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ( Continuous Development Process)
Workshop : การเประยุกต์ใช้เครื่องมือกับการทางาน
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 PART 4: การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 สารวจแนวความคิดในการใช้ทรัพยากร
 คุณใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าหรือไม่?
 คุณรู้สึกอย่างไรกับทรัพยากรที่มีอยู่?
 คุณสามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้ดีขึ้นอย่างไร?
 คุณให้ความสาคัญกับการจัดการทรัพยากรมากแค่ไหน?
 Workshop: ประเมินการใช้ทรัพยากรของตัวเอง
 การบริหารและจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
 หลุมพรางทางความคิดในการใช้ทรัพยากร
 ปรับเปลี่ยนแนวความคิดต่อการใช้ทรัพยากร
 เทคนิคการจัดการทรัพยากรให้มีคุณค่า
 Workshop: การปรับเปลี่ยนแนวคิดต่อการใช้ทรัพยากร
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แนวทางการเรียนรูต้ ามหลักสูตร






การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสาคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนาความรู้
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทางานของตัวเอง
- การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
- Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทางานเป็นทีม
- Role Playing : ทาให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็นไปตาม
ธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

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 จะนาไปสู่การอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
o ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องต่างๆ
o สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
o เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง





กาหนดเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
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o
o
o

เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนความคิดในเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง
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
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้าฝึกอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหา
o Role Playing
o นิทานให้แนวความคิด
o กรณีศึกษา
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แนวทางการดาเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน
“ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีความสุขที่ได้ทา ”
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึกอบรมนับว่าเป็นเรื่องที่สาคัญเพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิดความ
ต่อเนื่อง และหากสามารถทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดาเนินการฝึกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนานก็
จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนาไปให้ผู้อื่นได้พัฒนาต่อไปได้ด้วย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ควร
เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึกอบรมและเขาเลือก
เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

รูปแบบและกระบวนการ (Process)ทีใ่ ช้ ในการฝึกอบรม
1. รูปแบบ Training & Group Coaching
การใช้กระบวนการ Training & Group Coaching เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและประมวลผลเรื่องที่เรียนผ่าน
ประสบการณ์ของตนเอง แล้วเพิ่มเติมต่อยอดกับสิ่งที่ตัวเองจะนาไปปฏิบัติ ด้วยการคิดวิธีที่เหมาะสมของตัวเอง
ไม่ใช่การเข้าใจเนื้อหาอย่างเดียว แต่มีวิธีการประยุกต์เนื้อหากับชีวิตจริงของตนเองได้ทันที
กระบวนการฝึกอบรมประยุกต์ใช้หลักการโค้ชผสมผสานกับการให้ความรู้และวิธีการในแนวของการเท
รน โดยการใช้คาถาม ซึ่งเป็นการสารวจความคิดเห็นของตนเองของผู้เรียนในเรื่องที่กาลังจะอบรม ทาให้ผู้เรียน
มองเห็นตัวเองและแนวคิดของตัวเองในหัวข้อนั้นๆ การยอมรับในตัวเองจะเกิดขึ้น นาไปสู่การเคารพตนเองที่จะ
ก่อให้เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตนเองในเรืองนั้นๆ วิทยากรที่ทาหน้าที่เป็น เหมือนกระจกบานหนึ่งเท่านั้นเอง
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายมาจากความคิดผู้เรียนทั้งหมด เนื่องจากเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ในสภาวะเช่นนั้น
หรือ เห็นประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนเป็นผู้เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงเองจึงไม่เกิดการต่อต้าน เกิด
ความภาคภูมิใจในแนวทางที่ตัวเองออกแบบ และอยากลงมือปฏิบัติด้วยตัวเขาเอง การเปลี่ยนแปลงจึงสามารถ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ
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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)
 อธิบายกระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี
Commitment

 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึกให้จับประเด็นสาคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
 ทาให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ
www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 9 of 11

หลักสูตร การพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่องและการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนาไปปฏิบัติ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้ า งความเข้ า ใจในเนื้ อ หาด้ ว ยตั ว เองและพร้ อ มไป
ประยุกต์ใช้ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน

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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 การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
 ผู้เรีย นควรมี ค วามตั้ ง ใจในการน าสิ่ งที่ เรีย นรู้ไ ปใช้ ด้ว ย
ตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ
ของตัวเอง
 การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการ Coaching จะท าให้ ผู้ เรี ย น
อยากนาสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
 การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียน
นาไปปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างานทุกระดับ
 ผู้จัดการ
 Staff / พนักงานระดับปฏิบัติการ
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