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หลักการ/แนวความคิด
“ ทำๆให้ เสร็ จไปก่ อน ไม่ ต้องเรี ยบร้ อยมำกก็ได้ ”
“ อยำกได้ ด่วนก็รอไปก่ อน เรำมีเรื่ องต้ องทำหลำยอย่ ำง”
“ ข้ อมูลยังไม่ ส่งมำ ทำอะไรต่ อไม่ ได้ คงต้ องนั่งรอ”
พฤติกรรมหรื อคำพูดที่พนักงำนแต่ละคนแสดงออกมำ...เกิดจำกกรอบควำมคิด(Mindset)ที่เขำมีต่อเรื่ องนั้นๆ
ซึ่ งกรอบควำมคิดมำจำก ควำมเชื่อ ค่ำนิ ยม ประสบกำรณ์ ที่สะสมมำจำกอดีตของแต่ละบุคคล ...... ดังนั้น กำร
พัฒนำผูป้ ฏิบตั ิงำนในปั จจุบนั โดยให้ควำมรู ้ หรื อเทคนิ คต่ำงๆ อำจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เขำปรับเปลี่ ยน
พฤติ กรรมได้อย่ำงยัง่ ยืนถ้ำพนักงำนยังคงใช้กรอบควำมคิ ดแบบเดิ ม กำรสร้ ำงกรอบควำมคิ ดที่ ดีโดยสร้ ำง
ควำมรู ้สึกของกำรเป็ นเจ้ำของงำน Ownership Mindset จึงมีควำมสำคัญเช่นกัน
 กำรประสบควำมสำเร็ จตำมเป้ำหมำย ต้องประกอบด้วย แผนกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพ มีควำมชัดเจน และ
สอดคล้องกับเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้กำรประสบควำมล้มเหลวหลำยครั้งไม่ใช่เป้ ำหมำยสู งเกินไป หรื อยำกที่
จะบรรลุผลสำเร็ จได้ แต่เป็ นเพรำะแผนงำนที่กำหนดไว้ไม่เหมำะสมทำให้ผปู ้ ฏิบตั ิงำนไม่สำมำรถเดินทำงสู่
เป้ำหมำยได้
 กำรกำหนดแผนงำนที่มีคุณภำพแล้ว ก็ยงั ไม่เพียงพอหำกผูป้ ฏิบตั ิขำดเทคนิคในกำรบริ หำรแผนงำนให้เกิด
ประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลซึ่งต้องใช้ทกั ษะหลำยๆด้ำนในกำรบริ หำรแผนงำนให้ประสบผลตำมเป้ำหมำย
เช่น
 กำรให้ควำมสำหรับแผนงำนที่สำคัญ
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กำรบริ หำรเวลำอย่ำงมีประสิ ทธิ ผล
กำรรู ้จกั แก้ปัญหำด้วยกำรคิดเชิงกลยุทธ์
กำรมุ่งมัน่ ทุ่มเทอย่ำงเต็มที่(เป็ นต้น)

 ปั ญหำบำงประกำรที่เกิดขึ้นในกำรทำงำนทำให้เกิดควำมสู ญเสี ยซึ่ งส่ งผลกระทบกับเวลำ ผลผลิต ต้นทุน
รวมทั้งอำจกระทบกับกำรดำเนินงำนในส่ วนอื่นๆ ซึ่ งควำมสู ญเสี ยบำงประกำรเป็ นสิ่ งที่เรำอำจป้ องกันได้ ถ้ำ
เข้ำใจกระบวนกำรและวิเครำะห์ได้ถึงที่แหล่งที่มำรวมทั้งกระบวนกำรที่ทำให้เกิดควำมสู ญเปล่ำนั้นๆ
หลักกำร ควำมเปล่ำ 7 ประกำร(7 Waste) จะช่วยให้เรำเข้ำใจและมองได้เห็นถึงควำมเสี่ ยงต่ำงๆใน
กระบวนกำรทำงำนที่มีโอกำสทำให้เกิดควำมสู ญเสี ยตำมมำ และกำรวิเครำะห์คน้ หำสำเหตุที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรทรัพยำกร (4M : Man Machine Materials Method) จะช่วยให้เรำป้ องกันหรื อหำแนวทำงแก้ไขได้
อย่ำงตรงประเด็นมำกยิง่ ขึ้น
 กำรสร้ำง Mindset ที่ดีในกำรทำงำนเพื่อไม่ให้เกิดควำมสู ญเปล่ำ รวมถึงค้นหำวิธีกำรรวมถึงปรับปรุ ง
กระบวนกำรทำงำนเพื่อช่วยลดเวลำในกำรทำงำน จะส่ งผลเกิดรู ปแบบกำรทำงำนที่มีประสิ ทธิ ภำพ และช่วย
ให้งำนที่รับผิดชอบอยูร่ วมถึงงำนที่เกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่นบรรลุเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้
 กำรทำงำนแบบลีน คือ กำรออกแบบ จัดกำรกระบวนกำรทำงำน ทั้งวำงแผน จัดกำรข้อมูล กำรลงมือปฏิบตั ิ
และกำรตรวจสอบเพื่อแก้ไขได้ทนั เวลำ จะช่วยส่ งมอบผลลัพธ์อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ เกิดเวลำสู ญเสี ยน้อย
ที่สุด (Minimum Waste Time) โดยหลักกำรลีนเริ่ มจำกกำรกำหนดกระบวนกำรที่จะลดควำมสู ญเปล่ำแล้วจึง
ค้นหำสำเหตุต่ำงๆที่ทำให้เกิดควำมสู ญเปล่ำนั้นขึ้น แล้วจึงกำหนดวิธีกำรหรื อมำตรกำรในกำรทำงำนรู ปแบบ
ใหม่เพื่อกำจัดควำมสู ญเปล่ำออกไปจำกกระบวนกำรทำงำนให้มำกที่สุด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้เู ข้ ารับการอบรม
 เพื่อเพื่อทำให้ผเู ้ รี ยนเห็นควำมสำคัญของกำรกำหนดเป้ ำหมำย ออกแบบแผนกำรทำงำนและแนวทำงในกำร






ปฏิบตั ิงำนตำมแผนงำนเพื่อสู่ เป้ ำหมำย
เพื่อทำให้ผูเ้ ผ ีย นกำำ้กปรีเเททละเะกำณ เของงำกเพื่อจกปะำปกบงำกไปผชปก เจกตำมเรผำ้มำนของตกวเอง
เพื่อทำให้ผเำิปควำมเขผำใหจใหกรก ญ้ำละเอุรสีีคใหกำำีบีิ ้ำีเวะำ ทย่มยูะำีเทบำกบะำปกบงำกละเสำมำีถ
บีิ ้ำีจกปำำีรีกบเระย่นกลูกงำกอน่ำงเ้มำเสมำกบสถำกำำี ์ไปผ
เพื่อให้ผูเ้ ผ ขผำอบีมไปผทำควำมเขผำใหจเำย่นวำกบ้ะกำำำีละเมองเ้็กทำพของควำมส้ ญเระ่ำละเำำีทำงำกทย่เพิ่ม
คุ ค่ำำกบเวะำทำงำกไปผชปก เจกขึ้ก
เพื่อให้ผูเ้ ผ ขผำอบีมมองเ้็กำำีทำงำกทย่ทำให้ผเำิปควำมส้ ญเระ่ำใหกำำีทำงำกทกว่ ไร 7 รีเเทท(7 Wasted)
พีผอมทก้งคผก้ำสำเ้ตุทย่ทย่เำิปจำำำำีบีิ ้ำีจกปำำีทีกพนำำี 4M ทย่มยอน้่
เพื่อให้ผูเ้ ผ ขผำอบีมมยเทคกิคละเเคีื่ องมือทย่ละผวกำไรรีเนุำต์ใหชผบีิ ้ำีจกปำำีควำมส้ ญเระ่ำใหกำำีทำงำกทก้ง
ของตกเองละเงำกทย่เำย่นวขผองำกบู้อผ ื่ก
www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 2 of 10

หลักสูตร เทคนิคการจัดการเวลาทางานสูญเปล่ า (1D)

เนื้อหาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART 1 : สำรวจแนวควำมคิดเรื่องกำรบริหำรเวลำและกำรจัดลำดับควำมสำคัญของงำน
 คุณจัดสรรงำนของคุณอย่ำงไร
 คุ บีิ ้ำีชย วต
ิ ำกบงำกของคุ อน่ำงไี ?
เรผำ้มำน
ลูกงำก
ำำีรฏิบตก ิ
คุณลักษณะของนักบริ หำรจัดกำรงำนที่ดี
 ้ะุมพีำงทำงควำมคิปทย่สำกปำก้กำำีบีิ ้ำีเวะำใหกำำีทำงำกอน่ำมยรีเสิ ทธิ ทำพ
 เทคกิ คำำีเอำชกเ้ะุมพีำง
 คุ สมบกติทย่ปยของกกำบีิ ้ำีเวะำ
 Workshop : ำำ้กปลกวทำงำำีพกฒกำตกวเอง


 PART 2 : ค้ นหำควำมสู ญเปล่ ำทีเ่ กิดขึน
้ จำกกำรจัดกำรทรัพยำกร (6M) อย่ ำงผิดวิธี ตำมหลัก 7

Wasted
ทำควำมเข้ำใจแนวคิดเกี่ยวกับควำมสู ญเปล่ำ 7 ประกำร ( 7 Wasted )
 ควำมสู ญเปล่ำจำกกำรทำงำนซ้ ำๆ(ขำดแผนงำนที่ดี)
 ควำมสู ญเปล่ำจำกงำนคงค้ำง กำรเก็บงำนหรื อกำรสต๊อคของ
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ควำมสู ญเปล่ำจำกกำรทำงำนโดยขำดประสิ ทธิ ภำพ(ควำมรู ้ ทักษะ)
 ควำมสู ญเปล่ำจำกกำรทำงำนไม่ได้คุณภำพ(มำตรฐำน)
 ควำมสู ญเปล่ำจำกกำรเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็ น
 ควำมสู ญเปล่ำจำกกำรเคลื่อนย้ำย
 ควำมสู ญเปล่ำจำกกำรรอคอยต่ำงๆ
 กำรวิเครำะห์คน
้ หำสำเหตุที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกร (6M : Man Machine Materials Money
Method Management )




ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกควำมสู ญเปล่ำในงำนที่ส่งผลต่อ เวลำ ต้นทุน และกำรให้บริ กำรที่ดี



Workshop: ค้ นหาความสู ญเปล่ าในงานของท่ านและปัจจัยที่ทาให้ เกิด
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 PART 3 : กำรบริ หำรแผนลำดับควำมสำคัญให้ มีประสิ ทธิผลเพือ่ บรรลุเป้ ำหมำย
 ำำ้กปจุป้มำนระำนทำง (เรผ ำ้มำน)
 เขยนกเสผกทำงำำีเปิกทำงให้ผชป
ก เจก (ลูกงำก)
 เตีย นมควำมพีผอมสำ้ีกบำำีเปิ กทำง (วิธยรฏิบต
ก ิงำก)
 ำำีรีเเมิกควำมเสย่ นงทย่เร็ กควำมส้ ญเระ่ำเพื่อเตีย นมลูกจกปำำี (วิเคีำเ้์ควำมเสย่ นง)
 พีผอมีกบมือำกบรก ญ้ำ/อุรสีีค (ลกวทำงลำผไข)
 รีกบเระย่นกเสผกทำงให้ผเ้มำเสม (ำำีคิปเชิ งำะนุทธ์)
 ำำีมุ่งมกก
่ เปิกส้่ เรผ ำ้มำน (ควำมีกบูิปชอบ)
 ำี ย ศึำณำ: สีผำงลกวทำงบีิ ้ำีงำกำกบสถำกำำี ์ จีิ ง
 PART 4: ทักษะทีส่ ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรงำนทีไ่ ด้ รับมอบหมำยให้ สำเร็จ
 ทักษะกำรกระจำยงำน
 ทักษะกำรสื่ อสำรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพเพื่อสร้ำงผลลัพธ์
 ทักษะกำรจูงใจและเจรจำแบบ WIN : WIN
 ทักษะกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ อง
 ทักษะกำรกล้ำตัดสิ นใจ
 สร้ำงคุณสมบัติของกำรมีวน
ิ ยั ในกำรจัดกำรแผนงำน
 Workshop : กาหนดแนวทางพัฒนาตัวเองให้ เป็ นนักจัดการงานทีม
่ ีประสิ ทธิภาพ
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รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
(รูปแบบการฝึ กอบรมโดยรวม)


กำรละลำยพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวควำมคิดเบื้องต้นของผูเ้ ข้ำฝึ กอบรมกับเนื้ อหำตำมหลักสู ตร
o แนะนำตัวเอง
o คำสำคัญ ( Key Words )
o คำถำมสร้ำงแนวควำมคิด



กำรเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสำคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง และนำควำม
ที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทำงของตัวเอง
กำรสำรวจตัวเอง , กำรมองเห็นตัวเองและกำรยอมรับตัวเอง
กำรทำให้ผเู ้ ข้ำฝึ กอบรม มองเห็นตัวเอง จะนำไปสู่ การอยากเปลีย่ นแปลงตัวเอง
o ค้นหำหลุมพรำงทำงควำมคิดในเรื่ องต่ำงๆ
o สำรวจพฤติกรรมของตัวเองในด้ำนต่ำงๆ
o เรี ยนรู ้ธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง





กำหนดเป้ ำหมำยที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้ำฝึ กอบรม ทดสอบกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ำยๆ
o เลือกเรื่ องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนควำมคิดในเรื่ องต่ำงๆ ด้วยตัวเอง
o กำหนดแนวทำงของตัวเองใหม่



กำหนดคุณสมบัติที่จะนำไปพัฒนำตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมำะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อกำรพัฒนำตัวเอง
o กำรเตรี ยมควำมพร้อมของตัวเอง
o วำงแผนกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงมีข้ น
ั ตอน
o เลือกกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภำพแวดล้อมใหม่



สร้ำงควำมคำดหวังก่อนกำรฝึ กอบรม
เทคนิคกำรทให้ผเู ้ ข้ำฝึ กอบรมเขียนควำมคำดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้ นสุ ดกำรอบรม
o ทำให้ผเู ้ รี ยนจดจ่อต่อกำรเรี ยนรู ้ เพรำะอยำกเรี ยนของตัวเอง
o นำเรื่ องที่ให้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้จริ ง
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Workshop ประเด็นสำคัญที่สำมำรถไปฝึ กฝนได้
ดำเนินกำร Workshop ในเรื่ องที่สำคัญเพื่อให้เข้ำใจและนำไปฝึ กฝนได้จริ ง
o กระตุน
้ ให้ คิด  เขียน  พูด
o กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันใน Class
o กำรนำเสนอกลุ่มจำกกำรระดมควำมคิดเห็ น
o กำรนำไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง



กำรบ้ำนเพื่อนำไปฝึ กฝนเพิ่มเติม
เรื่ องที่ผเู ้ ข้ำฝึ กอบรมยืนยันกับตัวเองว่ำจะนำไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
o เรื่ องที่ได้รับจำกกำรอบรม
o เรื่ องที่ชอบ
o เรื่ องที่จะนำไปปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องแรก
o กำรบ้ำนของตังเอง



กิจกรรมเสริ มกำรเรี ยนรู ้ให้เกิดควำมสนุกสนำน
จัดกิจกรรมให้เหมำะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้ำฝึ กอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหำ
o Role Playing
o นิทำนให้แนวควำมคิด
o กรณี ศึกษำ

แนวทางการดาเนินการเพื่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ างยัง่ ยืน
“ กำรเปลีย่ นแปลงตัวเอง ต้ องดำเนินกำรอย่ ำงต่ อเนื่อง และมีควำมสุ ขทีไ่ ด้ ทำ ”
กำรสร้ำงกิจกรรมหลังกำรฝึ กอบรมนับว่ำเป็ นเรื่ องที่สำคัญเพรำะจะทำให้กำรพัฒนำตัวเองเกิดควำม
ต่อเนื่อง และหำกสำมำรถทำให้ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมดำเนิ นกำรฝึ กฝนในเรื่ องที่เขำอยำกเปลี่ยนแปลงได้ยำวนำนก็
จะทำให้เขำสำมำรถสร้ำงอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมำได้ เมื่อมีควำมมัน่ ใจในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งแล้ว เขำก็จะสำมำรถสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สำมำรถนำไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นำต่อไปได้ดว้ ย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้ำอบรมสำมำรถพัฒนำตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้ควร
เป็ นสิ่ งที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรฝึ กอบรม ทำให้เขำนึกถึงบรรยำกำศในกำรฝึ กอบรมและเขำเลือก
เรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนำตัวเองให้ดีข้ ึน
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รูปแบบและกระบวนการ (Process) ที่ใช้ ในการฝึ กอบรม
1. รูปแบบ Training & Group Coaching
กำรใช้กระบวนกำร Training & Group Coaching เพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนคิดและประมวลผลเรื่ องที่ เรี ยนผ่ำน
ประสบกำรณ์ ของตนเอง แล้วเพิ่มเติมต่อยอดกับสิ่ งที่ตวั เองจะนำไปปฏิ บตั ิ ด้วยกำรคิดวิธีที่เหมำะสมของตัวเอง
ไม่ใช่กำรเข้ำใจเนื้อหำอย่ำงเดียว แต่มีวธิ ี กำรประยุกต์เนื้อหำกับชีวติ จริ งของตนเองได้ทนั ที
กระบวนกำรฝึ กอบรมประยุกต์ใช้หลักกำรโค้ชผสมผสำนกับกำรให้ควำมรู ้และวิธีกำรในแนวของกำรเท
รน โดยกำรใช้คำถำม ซึ่ งเป็ นกำรสำรวจควำมคิดเห็นของตนเองของผูเ้ รี ยนในเรื่ องที่กำลังจะอบรม ทำให้ผูเ้ รี ยน
มองเห็นตัวเองและแนวคิดของตัวเองในหัวข้อนั้นๆ กำรยอมรับในตัวเองจะเกิดขึ้น นำไปสู่ กำรเคำรพตนเองที่จะ
ก่อให้เกิดควำมอยำกเปลี่ยนแปลงตนเองในเรื องนั้นๆ วิทยำกรที่ทำหน้ำที่เป็ นเหมือนกระจกบำนหนึ่ งเท่ำนั้นเอง
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยมำจำกควำมคิดผูเ้ รี ยนทั้งหมด เนื่ องจำกเห็นว่ำไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ในสภำวะเช่นนั้น
หรื อ เห็ นประโยชน์ที่จะเปลี่ ยนแปลง ผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ลื อกแนวทำงกำรเปลี่ ยนแปลงเองจึงไม่เกิ ดกำรต่อต้ำน เกิ ด
ควำมภำคภูมิใจในแนวทำงที่ตวั เองออกแบบ และอยำกลงมือปฏิ บตั ิดว้ ยตัวเขำเอง กำรเปลี่ยนแปลงจึงสำมำรถ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ตอ้ งมีใครมำบังคับ



แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•
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หมายเหตุ: กำรทำให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่ำนกำรใช้คำถำม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยำกร) จะสร้ำงควำมอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทำสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภำพแวดล้อมของตัวเองได้อย่ำงเหมำะสมมำกที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบำน

ำีเตุกผ ให้ผคิป

ถำมให้ผรีเนุำต์ใหชผ

จ้งใหจให้ผมย

Commitment

 สีผำงควำมเขผำใหจใหกเกื้อ้ำปผวน Keywords ละเรีเโนคสำคกญ
 เริ ปโอำำสให้ผสำีวจตกวเองละเสีผำงลกวทำงลำผไขปผวนตกวเอง
 ฝึ ำให้ผจบก รีเเป็กสำคกญทย่อน้ให่ กสไะป์ (Slide) ไปผปวผ นตกวเอง
 ทำให้ผูเ้ ผ ีย นกี้ ผสึำว่ำมยอิสีเใหกำำีเะือำใหชผควำมี้ ผ ไม่ไปผบงก คกบ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สีผำง Commitment ใหกสิ่ งทย่จเกำไรรฏิบตก ิ
 พิส้จก์้ะกำำำีละเเทคกิคทย่ไปผเีย นกี้ ผปวผ นตกวเอง
 สีผ ำ งควำมเขผ ำ ใหจใหกเกื้ อ้ำปผ ว นตกว เองละเพีผ อ มไร
รีเนุำต์ใหชผทกก ทย
 สกุำสกำกำกบำิจำีีมำำีเีย นกี้ ผปวผ นตกวเอง
 สีผ ำงลกวควำมคิ ปให้ม่ๆ ของตกวเองู่ำกำำีละำเระย่ นก
ซึ่ งำกกละเำกก

2. รูปแบบ Strategic Group Coaching & Consulting
กำรพัฒนำกลุ่มบุ คคลที่ทำงำนกันเป็ นที ม โดยมี เป้ ำหมำยร่ วมกันให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลนั้น ต้องทำให้กลุ่ ม
บุคคลนั้นๆ ยึดถือเป้ ำหมำยเดียวกัน พันธะกิจเดียวกัน ค่ำนิยมเดียวกัน แต่รับผิดชอบงำนของตัวเองแล้วดำเนินกำร
ให้สอดคล้องกัน เสมือนหนึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทีมเดียวกัน โดยกำรทำให้ตวั เองบรรลุเป้ ำหมำยของแต่ละบุคคล
แล้วรวมกันเป็ นเป้ ำหมำยทีม

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

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 9 of 10

หลักสูตร เทคนิคการจัดการเวลาทางานสูญเปล่ า (1D)

แนวทำงกำรดำเนิ นกำรเพื่อให้กลุ่มบุคคลบรรลุเป้ ำหมำยหลักของทีม แต่ใช้ศกั ยภำพของตัวเอง ทำหน้ำที่
ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดตำมที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถแก้ปัญหำของตัวเองและช่วยเหลือทีมงำนแก้ไขปั ญหำ
หรื อร่ วมกันแก้ไขปั ญหำเพื่อให้บรรลุผลสำเร็ จ เรี ยกว่ำ “Strategic Group Coaching & Consulting”
กระบวนกำรพอสังเขปของกำรดำเนินกำร มีดงั นี้....
 กำหนดเป้ ำหมำยของกลุ่ม (Strategic Goal Setting )
 กำหนดเป้ ำหมำยย่อยของบุคคล (Key Success Factor)
 วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบนั (Situation Analysis)
 ประเมินและตรวจสอบเรื่ องสำคัญ (Do & Don’t)
 กำหนดกรอบกำรดำเนินกำรที่เหมำะสม (Frame Work)
 ค้นหำทำงเลือกของแต่ละบุคคล (Option)
 วำงแผนปฏิบตั ิงำนมุ่งสู่ เป้ ำหมำย (Planning)
 ตัดสิ นใจเลือกสิ่ งที่จะลงมือทำ (Action)
กำรดำเนิ นกำรในลักษณะนี้ เหมำะสำหรับกลุ่มบุ คคลไม่มำก (6-12 คน) เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในกำร
เรี ย นรู ้ ท ำควำมเข้ำใจ ค้น หำทำงเลื อ ก และกำรขอค ำปรึ ก ษำ ท ำให้ส ำมำรถน ำไปปฏิ บ ัติไ ด้จริ งหลังจำกจบ
โปรแกรมในแต่ล ะครั้ ง ซึ่ งในระหว่ำงดำเนิ นกำรโค้ช ชิ่ งและให้ค ำปรึ กษำนั้น โค้ช จะมุ่ งเน้น กำรช่ วยเหลื อที่
เหมำะสมของแต่ละบุคคลเพื่อให้เขำสำมำรถ สร้ ำงแนวทำงที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ของตัวเองและ Style ของ
ตัวเองได้ ทำให้เกิดเป็ นคู่มือของตัวเอง (Work book) ส่ วนตัว พร้อมที่จะนำไปปฏิบตั ิทนั ที
ผูบ้ ริ หำรระดับสู งสำมำรถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งกำรให้เกิดอะไรขึ้นหลังจำกผ่ำนโปรแกรมนี้ แล้วได้
เพรำผูเ้ รี ย นจะเป็ นผูน้ ำที่ ผู บ้ ริ ห ำรต้องกำร ก ำหนดเป็ นเป้ ำหมำยของที ม ได้แล้วผ่ำนกระบวนกำร Coaching &
Consulting ทำให้ได้ผลลัพธ์ตรงตำม ที่ผบ
ู ้ ริ หำรต้องกำร

 การบ้ านเพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
 ู้เผ ีย นกควีมยควำมตก้งใหจใหกำำีกำสิ่ งทย่เีย นกี้ ผไรใหชผปวผ นตกวเอง
 ำำีพกฒ กำตกวเองควีรฏิ บ กติบ่ อนๆ จกำะำนเร็ กธีีมชำติ ข อง
ตกวเอง
 ำำีเีย นกี้ ผูำ่ กำีเบวกำำี Coaching จเทำให้ผูเ้ ผ ีย นกอนำำกำสิ่ ง
ทย่ี้ผไรใหชผจีิ ง
 ำำีบผำกเร็ กสิ่ งทยู่เ้ ผ ีย นกนิกปยทย่จเำำ้กปปผวนตกวเอง
 ูะะกพธ์ของำำีฝึ ำอบีมสำมำีถวกปไปผทย่ำำีบผำกทยู่้เผ ีย นกกำไร
รฏิบตก ิจีิ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 ผูจ้ ดั กำร
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