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หัวข้อการอบรมและสมัมนา 
 หลุมพรางกับดักต่อการปรับปรุงและพัฒนางาน 

o Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ทราบแนวความคิดเดิม ๆ 
อันเป็นหลุมพรางที่ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนางาน 

 Growth Mind Set คุณลักษณะอุปนิสัย ที่ส าคัญ 

o Work Shop & Group coaching เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ าอบ รม เกิ ดก าร

ตระหนักรู้ถึ งคุณลักษณะอุปนิสัยที่ส าคัญของตนเอง เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงตัวเอง เพื่อชีวิตของตนเองและการ

พัฒนางานที่เป็นเลิศและทรงประสิทธิภาพ 

 การวิเคราะห์กระบวนการ น าไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนางานได้มี

ประสิทธิภาพอย่างไร  

o Work Shop & Group Coaching ได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจ

พื้นฐานของการวิเคราะห์กระบวนการการท างาน อันเป็นพื้นฐานที่

ส าคัญน าไปสู่การปรับปรุง และการพัฒนางาน โดยน าแนวความคิด 

Growth Mind Set เทคนิควินัย และ DNA มาบูรณาการให้เห็นภาพ

อย่างชัดเจน 

 การตั้งเป้าหมาย มีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างไร 

o Work Shop & Group Coaching ได้ น า แ น ว ค ว า ม คิ ด ก า ร

ตั้งเป้าหมาย โดยแนวทาง OKRs มาเป็นทิศทางมุ่งสู่การปรับปรุงและ

การพัฒนางาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่จัด  รุ่น  3    วันอังคารที ่ 19  กรกฏาคม  2565   เวลา  09:00 – 16:30 น.                         รับจ านวน  15  ทา่น     

 (Offline) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)   
 3,000 + 210 (VAT 7%) =3,210 บาท 

(Online) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 
 2,500 + 175 (VAT 7%) = 2,675 บาท 

 (Offline) บุคคลทั่วไป:  
 3,500 + 245 (VAT 7%) = 3,745บาท 

 (Online) บุคคลทั่วไป: 
 2,800 +196 (VAT 7%) = 2,996 บาท  

  

เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ (Hybrid) 
To improve and develop task to best practice 

การท างานในยุคปัจจุบัน ต้องมีแนวทางการปรับตัวเพื่อรองรับ

การเปล่ียนแปลง และเพื่อให้ธุรกิจด ารงอยู่ได้ในสภาวะการแข่งขัน การ

ปรับตัว ปรับปรุงลักษณะงาน ในทุก ๆ ด้านขององค์กรจึงมีความ

จ าเป็น โดยต้องท าให้พนักงานภายในองค์กรเอง จ าต้องปรับปรุง

ทางด้าน mind set ทัศนคติเชิงบวก เป็นอันดับแรก หลังจากน้ัน 

ด าเนินการปรับปรุง ระบบงานด้านอื่น ต่อไป 
 

สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา 

1. รู้ถึง Growth Mind Set ท่ีส าคัญต่อการปรับปรุง 

2. รู้ถึงคุณลักษณะท่ีส าคัญส่วนบุคคลท่ีมีต่อปรับปรุงตน 

3. รู้ถึงวินัย 5 ประการท่ีต้องมีส่งผลต่อการปรับปรุง 

4. รู้ถึงแนวความคิดทางด้าน Design Thinking มีผลต่อการพัฒนา

งานอย่างไร 

5. เข้าใจและรู้ถึงการวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis) มี

ผลต่อการพัฒนางานอย่างไร 
 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา 
 หัวหน้างาน และผู้บริหารระดับต้น หรือผู้ที่สนใจทั่วไป 

รูปแบบการอบรมและสัมมนา 
 บรรยาย 50% -Work shop & Group Coaching  
โดยใช้แนวทาง Appreciative  Inquiry, Positive Psychology 50% 
 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
หลุมพรางกับดักต่อการปรับปรุงและพัฒนางาน 
Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ทราบแนวความคิดเดิม ๆ อันเป็น 
หลุมพรางที่ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนางาน 
Growth Mind Set คุณลักษณะอุปนิสัย ที่ส าคัญ 
Work Shop & Group coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึง 
คุณลักษณะอุปนิสัยที่ส าคัญของตนเอง เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง 
ตัวเอง เพื่อชีวิตของตนเอง และเพื่อการด าเนินงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิควินัยห้าประการมุ่งสู่การปรับปรุงและพัฒนางาน 
Work Shop & Group coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและ 
ตระหนักรู้ถึงเทคนิคทางด้านวินัยอันน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานที่ทรง 
ประสิทธิภาพ 
DNA ที่ส าคัญอันน าไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
Work Shop & Group Coaching ได้การตระหนักรู้และเข้าใจ DNA ที่ส าคัญ 
อันน าไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนางานที่เป็นเลิศและทรงประสิทธิภาพ 
การวิเคราะห์กระบวนการ น าไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนางานได้มี
ประสิทธิภาพอย่างไร  
Work Shop & Group Coaching ได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจพื้นฐานของการ
วิเคราะห์กระบวนการการท างาน อันเป็นพื้นฐานที่ส าคัญน าไปสู่การปรับปรุง และ
การพัฒนางาน โดยน าแนวความคิด Growth Mind Set เทคนิควินัย และ DNA 
มาบูรณาการให้เห็นภาพอย่างชัดเจน 
การตั้งเป้าหมาย มีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างไร 
Work Shop & Group Coaching ได้น าแนวความคิดการตั้งเป้าหมาย โดย 
แนวทาง OKRs มาเป็นทิศทางมุ่งสู่การปรับปรุงและการพัฒนางาน 
 

 

 

วิทยากร 

คุณเหรียญชัย  น าชัยศรีค้า 
ที่ปรึกษาอิสระ และวทิยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  

ประสบการณ์การท างาน 
อดีต ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส การพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์  
บริษัทเงนิทนุหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)  

A22NO155P / A22NO160DT (2010418041001-210-4210-0246007) 

“เทคนิคเพ่ือการปรับปรุงงานและพัฒนางาน รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร” 

 หลักสูตรแนะน าเพื่อต่อยอดการเรยีนรู้  

 การจัดการข้อขัดแย้ง เพื่อสร้างสัมพันธภาพในงาน 

 การวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อการแก้ไขปัญหา 

 คิดอย่างผู้น ายุคใหม่   

 ศิลปการบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพ   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที ่0-2717-3000 ต่อ 81 

Email: ET@tpa.or.th 

 

 


