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Course Outline
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อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer
หลักการ/แนวความคิด
“ ปัจจัยต่างๆไม่แน่นอน คงจัดลาดับงานได้ยาก”
“ งานนี้ก็ด่วน งานนั้นก็ด่วน ด่วนมาก ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร”
“ งานประจาก็เยอะ งานเฉพาะก็แทรกเข้ามาอยู่ตลอด เครียดจริงๆ”
พฤติกรรมหรือคำพูดที่พนักงำนแต่ละคนแสดงออกมำ...เกิดจำกกรอบควำมคิด (Mindset) ที่เขำมีต่อเรื่องนั้นๆ
ซึ่งกรอบควำมคิดมำจำก ควำมเชื่อ ค่ำนิยม ประสบกำรณ์ ที่สะสมมำจำกอดีตของแต่ละบุคคล ...... ดังนั้น กำร
พัฒนำผู้ปฏิบัติงำนในปัจจุบันโดยให้ควำมรู้ หรือเทคนิคต่ำงๆ อำจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เขำปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้อย่ำงยั่งยืนถ้ำพนักงำนยังคงใช้กรอบควำมคิดแบบเดิม กำรสร้ำงกรอบควำมคิดที่ดีโดยสร้ำง
ควำมรู้สึกของกำรเป็นเจ้ำของงำน Ownership Mindset จึงมีควำมสำคัญเช่นกัน
 กำรประสบควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำย ต้องประกอบด้วย แผนกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพ มีควำมชัดเจน และ
สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้กำรประสบควำมล้มเหลวหลำยครั้งไม่ใช่เป้ำหมำยสูงเกินไป หรือยำกที่จะ
บรรลุผลสำเร็จได้ แต่เป็นเพรำะแผนงำนที่กำหนดไว้ไม่เหมำะสมทำให้ผู้ปฏิบัติงำนไม่สำมำรถเดินทำงสู่
เป้ำหมำยได้
 กำรกำหนดแผนงำนที่มีคุณภำพแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอหำกผู้ปฏิบัติขำดเทคนิคในกำรบริหำรแผนงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลซึ่งต้องใช้ทักษะหลำยๆด้ำนในกำรบริหำรแผนงำนให้ประสบผลตำมเป้ำหมำย
เช่น
 กำรให้ควำมสำหรับแผนงำนที่สำคัญ
 กำรบริหำรเวลำอย่ำงมีประสิทธิผล
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กำรรู้จักแก้ปัญหำด้วยกำรคิดเชิงกลยุทธ์
กำรมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่ำงเต็มที่(เป็นต้น)

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

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นควำมสำคัญของกำรกำหนดเป้ำหมำย ออกแบบแผนกำรทำงำนและแนวทำงในกำร

ปฏิบัติงำนตำมแผนงำนเพื่อสู่เป้ำหมำย
 เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดประเภทและลักษณะของงำนเพื่อจัดลำดับงำนได้ชัดเจนตำมเป้ำหมำยของตัวเอง
 เพื่อสร้ำงทักษะในกำรเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับกำรบริหำรเวลำตำมลำดับควำมสำคัญ
ของงำนที่ได้วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 เพื่อทำให้เกิดควำมเข้ำใจในปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรเวลำ ที่มีผลกระทบกับลำดับงำนและสำมำรถ
บริหำรจัดกำรปรับเปลี่ยนแผนงำนอย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ได้

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 PART 1 : สารวจแนวความคิดเรื่องการบริหารเวลาและการจัดลาดับความสาคัญของงาน
 คุณจัดสรรงำนของคุณอย่ำงไร
 คุณบริหำรชีวิตกับงำนของคุณอย่ำงไร ?
เป้ำหมำย
แผนงำน
กำรปฏิบัติ
คุณลักษณะของนักบริหำรจัดกำรงำนที่ดี
 หลุมพรำงทำงควำมคิดที่สกัดกั้นกำรบริหำรเวลำ
 เทคนิคกำรเอำชนะหลุมพรำง
 คุณสมบัติที่ดีของนักบริหำรเวลำ
 Workshop : กาหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
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 PART 2 : การวางแผนการงานตามลาดับความสาคัญอย่างมีคุณภาพ
 สร้ำงรำยกำรงำนที่ต้องทำด้วย TO DO LIST
 กำรวำงแผนงำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย
 กำรวำงแผนงำนตำมลำดับควำมสำคัญ
 กำรวิเครำะห์คุณค่ำของงำนก่อนวำงแผน
 กำรให้ควำมสำคัญกับแผนงำนเชิงกลยุทธ์
 กำรบริหำรเวลำให้เหมำะสมกับแผนงำน
 กำรสร้ำงแผนงำนให้เกิดควำมต่อเนื่อง (PDCA)
 Workshop: กาหนดแผนงานตามลาดับความสาคัญของตัวเอง
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 PART 3 : การบริหารเวลาและแผนงานให้มีประสิทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 กำหนดจุดหมำยปลำยทำง (เป้ำหมำย)
 เขียนเส้นทำงกำรเดินทำงให้ชัดเจน (แผนงำน)
 เตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรเดินทำง (วิธีปฏิบัติงำน)
 พร้อมรับมือกับปัญหำ/อุปสรรค (แนวทำงแก้ไข)
 ปรับเปลี่ยนเส้นทำงให้เหมำะสมกับเวลำที่มีอยู่ (กำรคิดเชิงกลยุทธ์)
 กำรมุ่งมั่นเดินสู่เป้ำหมำย (ควำมรับผิดชอบ)
 กรณีศึกษา: สร้างแนวทางบริหารงานกับสถานการณ์จริง

 PART 4: ทักษะที่สาคัญของการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จตามแผน
 ทักษะกำรกระจำยงำน
 ทักษะกำรจูงใจและเจรจำแบบ WIN : WIN
 ทักษะกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
 ทักษะกำรกล้ำตัดสินใจ
 สร้ำงคุณสมบัติของกำรมีวินัยในกำรจัดกำรแผนงำน
 Workshop : กาหนดแนวทางพัฒนาตัวเองให้เป็นนักจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ
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รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดาเนินการฝึกอบรม
(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)









กำรละลำยพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวควำมคิดเบื้องต้นของผู้เข้ำฝึกอบรมกับเนื้อหำตำมหลักสูตร
o แนะนำตัวเอง
o คำสำคัญ ( Key Words )
o คำถำมสร้ำงแนวควำมคิด
กำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำควำม
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทำงของตัวเอง
กำรสำรวจตัวเอง , กำรมองเห็นตัวเองและกำรยอมรับตัวเอง
กำรทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนำไปสู่การอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
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
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เลือกกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภำพแวดล้อมใหม่
สร้ำงควำมคำดหวังก่อนกำรฝึกอบรม
เทคนิคกำรทให้ผู้เข้ำฝึกอบรมเขียนควำมคำดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดกำรอบรม
o ทำให้ผู้เรียนจดจ่อต่อกำรเรียนรู้ เพรำะอยำกเรียนของตัวเอง
o นำเรื่องที่ให้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง
Workshop ประเด็นสำคัญที่สำมำรถไปฝึกฝนได้
ดำเนินกำร Workshop ในเรื่องที่สำคัญเพื่อให้เข้ำใจและนำไปฝึกฝนได้จริง
o กระตุ้นให้ คิด  เขียน  พูด
o กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันใน Class
o กำรนำเสนอกลุ่มจำกกำรระดมควำมคิดเห็น
o กำรนำไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง
กำรบ้ำนเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผู้เข้ำฝึกอบรมยืนยันกับตัวเองว่ำจะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
o เรื่องที่ได้รับจำกกำรอบรม
o เรื่องที่ชอบ
o เรื่องที่จะนำไปปฏิบัติเป็นเรื่องแรก
o กำรบ้ำนของตังเอง
กิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้ให้เกิดควำมสนุกสนำน
จัดกิจกรรมให้เหมำะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้ำฝึกอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหำ
o Role Playing
o นิทำนให้แนวควำมคิด
o กรณีศึกษำ
o
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แนวทางการดาเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน
“ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีความสุขที่ได้ทา ”
กำรสร้ำงกิจกรรมหลังกำรฝึกอบรมนับว่ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพรำะจะทำให้กำรพัฒนำตัวเองเกิดควำม
ต่อเนื่อง และหำกสำมำรถทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมดำเนินกำรฝึกฝนในเรื่องที่เขำอยำกเปลี่ยนแปลงได้ยำวนำนก็
จะทำให้เขำสำมำรถสร้ำงอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมำได้ เมื่อมีควำมมั่นใจในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งแล้ว เขำก็จะสำมำรถสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยัง
สำมำรถนำไปให้ผู้อื่นได้พัฒนำต่อไปได้ด้วย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถพัฒนำตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้ควร
เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรฝึกอบรม ทำให้เขำนึกถึงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรมและเขำเลือก
เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนำตัวเองให้ดีขึ้น

รูปแบบและกระบวนการ (Process) ที่ใช้ ในการฝึกอบรม
1. รูปแบบ Training & Group Coaching
กำรใช้กระบวนกำร Training & Group Coaching เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและประมวลผลเรื่องที่เรียนผ่ำน
ประสบกำรณ์ของตนเอง แล้วเพิ่มเติมต่อยอดกับสิ่งที่ตัวเองจะนำไปปฏิบัติ ด้วยกำรคิดวิธีที่เหมำะสมของตัวเอง
ไม่ใช่กำรเข้ำใจเนื้อหำอย่ำงเดียว แต่มีวิธีกำรประยุกต์เนื้อหำกับชีวิตจริงของตนเองได้ทันที
กระบวนกำรฝึกอบรมประยุกต์ใช้หลักกำรโค้ชผสมผสำนกับกำรให้ควำมรู้และวิธีกำรในแนวของกำรเท
รน โดยกำรใช้คำถำม ซึ่งเป็นกำรสำรวจควำมคิดเห็นของตนเองของผู้เรียนในเรื่องที่กำลังจะอบรม ทำให้ผู้เรียน
มองเห็นตัวเองและแนวคิดของตัวเองในหัวข้อนั้นๆ กำรยอมรับในตัวเองจะเกิดขึ้น นำไปสู่กำรเคำรพตนเองที่จะ
ก่อให้เกิดควำมอยำกเปลี่ยนแปลงตนเองในเรืองนั้นๆ วิทยำกรที่ทำหน้ำที่เป็นเหมือนกระจกบำนหนึ่งเท่ำนั้นเอง
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยมำจำกควำมคิดผู้เรียนทั้งหมด เนื่องจำกเห็นว่ำไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ในสภำวะเช่นนั้น
หรือ เห็นประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนเป็นผู้เลือกแนวทำงกำรเปลี่ยนแปลงเองจึงไม่เกิดกำรต่อต้ำน เกิด
ควำมภำคภูมิใจในแนวทำงที่ตัวเองออกแบบ และอยำกลงมือปฏิบัติด้วยตัวเขำเอง กำรเปลี่ยนแปลงจึงสำมำรถ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใครมำบังคับ

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 7 of 10

หลักสูตร พัฒนาทักษะการวางแผนและการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ (1D)


แก่นสาคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: กำรทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่ำนกำรใช้คำถำม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยำกร) จะสร้ำงควำมอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับ Style และสภำพแวดล้อมของตัวเองได้อย่ำงเหมำะสมมำกที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบำยกระตุ้นให้คิดถำมให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี Commitment
 สร้ำงควำมเข้ำใจในเนื้อหำด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
 เปิดโอกำสให้สำรวจตัวเองและสร้ำงแนวทำงแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
 ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ำมีอิสระในกำรเลือกใช้ควำมรู้ ไม่ได้บังคับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้ำง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
 พิสูจน์หลักกำรและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจในเนื้ อ หำด้ ว ยตั ว เองและพร้ อ มไป
ประยุกต์ใช้ทันที
 สนุกสนำนกับกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้ำงแนวควำมคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่ำนกำรแลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน
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หลักสูตร พัฒนาทักษะการวางแผนและการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ (1D)

2. รูปแบบ Strategic Group Coaching & Consulting
กำรพัฒนำกลุ่มบุคคลที่ทำงำนกั นเป็นทีม โดยมีเป้ำหมำยร่วมกันให้เกิดประสิทธิผลนั้น ต้องทำให้กลุ่ม
บุคคลนั้นๆ ยึดถือเป้ำหมำยเดียวกัน พันธะกิจเดียวกัน ค่ำนิยมเดียวกัน แต่รับผิดชอบงำนของตัวเองแล้วดำเนินกำร
ให้สอดคล้องกัน เสมือนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมเดียวกัน โดยกำรทำให้ตัวเองบรรลุเป้ำหมำยของแต่ละบุคคล
แล้วรวมกันเป็นเป้ำหมำยทีม
แนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อให้กลุ่มบุคคลบรรลุเป้ำหมำยหลักของทีม แต่ใช้ศักยภำพของตัวเอง ทำหน้ำที่
ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดตำมที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถแก้ปัญหำของตัวเองและช่วยเหลือทีมงำนแก้ไขปัญหำ
หรือร่วมกันแก้ไขปัญหำเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ เรียกว่ำ “Strategic Group Coaching & Consulting”
กระบวนกำรพอสังเขปของกำรดำเนินกำร มีดังนี้....
 กำหนดเป้ำหมำยของกลุ่ม (Strategic Goal Setting )
 กำหนดเป้ำหมำยย่อยของบุคคล (Key Success Factor)
 วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบัน (Situation Analysis)
 ประเมินและตรวจสอบเรื่องสำคัญ (Do & Don’t)
 กำหนดกรอบกำรดำเนินกำรที่เหมำะสม (Frame Work)
 ค้นหำทำงเลือกของแต่ละบุคคล (Option)
 วำงแผนปฏิบัติงำนมุ่งสู่เป้ำหมำย (Planning)
 ตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะลงมือทำ (Action)
กำรดำเนินกำรในลักษณะนี้ เหมำะสำหรับกลุ่มบุคคลไม่มำก (6-12 คน) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในกำร
เรีย นรู้ ท ำควำมเข้ ำใจ ค้ น หำทำงเลือ ก และกำรขอคำปรึก ษำ ท ำให้ ส ำมำรถน ำไปปฏิบั ติไ ด้จริงหลังจำกจบ
โปรแกรมในแต่ล ะครั้ง ซึ่งในระหว่ำงดำเนินกำรโค้ชชิ่งและให้คำปรึกษำนั้น โค้ชจะมุ่งเน้น กำรช่วยเหลือที่
เหมำะสมของแต่ละบุคคลเพื่อให้เขำสำมำรถ สร้ำงแนวทำงที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของตัวเองและ Style ของ
ตัวเองได้ ทำให้เกิดเป็นคู่มือของตัวเอง (Work book) ส่วนตัว พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติทันที
ผู้บริหำรระดับสูงสำมำรถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรให้เกิดอะไรขึ้นหลังจำกผ่ำนโปรแกรมนี้แล้วได้
เพรำผู้เรีย นจะเป็ น ผู้น ำที่ ผู้ บ ริห ำรต้ องกำร ก ำหนดเป็น เป้ ำหมำยของที ม ได้ แล้วผ่ ำนกระบวนกำร Coaching &
Consulting ทำให้ได้ผลลัพธ์ตรงตำม ที่ผู้บริหำรต้องกำร
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หลักสูตร พัฒนาทักษะการวางแผนและการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ (1D)

 การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
 ผู้ เรี ย นควรมี ค วามตั้ ง ใจในการน าสิ่ ง ที่ เรี ย นรู้ ไ ปใช้ ด้ ว ย
ตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิ บัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ
ของตัวเอง
 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทาให้ผู้เรียนอยาก
นาสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
 การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียน
นาไปปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดกำร  หัวหน้ำงำน  ผู้ควบคุมงำน
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