การพัฒนาตัวเองเพื่อกาวสูผูจัดการยุคใหม (1 วัน)

Course outline หลักสูตรมหัศจรรย
การพัฒนาตัวเองเพื่อกาวสูผูจัดการยุคใหม
(Self-development to become a new generation Manager)

( หลักสูตร 1วัน)
โดย

นาย ปกรณ วงศรัตนพิบูลย
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด


ผูจัดการที่เติบโตมาจากผูเชี่ยวชาญในการทํางาน มีความรูค วามสามารถในงานเปนอยางมาก แตมกั มีความ
กังวลกับการบริหารทีมงานวาจะทําใหทีมงานยอมรับไดหรือไม สั่งงานแลวไมมีคนปฏิบัติตาม จึงตองลงมือ
ทําเองเปนสวนใหญ เพราะอยากใหงานออกมาดี แตไมไววางใจวาทีมงานจะทําไดดี จึงเกิดความเครียดและ
ทํางานไมทันเพาะคิดวาตองทําอยูคนเดียว ทําใหไมชอบที่จะเปนผูจ ัดการ



ผูจัดการยุคใหม นอกจากเกงเรื่องงานแลว ควรมีความสามารถเรื่องการบริหารและการจูงใจทีมงานไดดว ย
เพราะผลงานของทีมยอมเกิดจากทุกคนภายในทีมทําหนาที่ของตัวเอง และรวมเปนผลงานของทีมไมใชคน
ในทีมตางคนตางทํา และทําอยูไมกี่คน ผลงานจึงออกมาไมดี ดังนัน้ ผูจดั การยุคใหมตอ งสั่งการ, ควบคุม,
จัดการ และสอนเขาไมใชลงมือทําแทนทีมงาน



การบริหารทีมงานเชิงกลยุทธนั้น ผูจัดการตองพัฒนาทักษะดานตางๆ ใหเพิ่มขึน้ และพรอมเปนผูน ําการ
เปลี่ยนแปลงทีจ่ ะเกิดขึ้น สามารถสรางทีมงานใหเปนทีมเวิรค สามารถแกไขปญหาและตัดสินใจไดเปน
อยางดี เพราะทีมงานรอผูจัดการที่มีภาวะความเปนผูนําทีมอยางแทจริง หากทําใหทีมงานยอมรับได ก็จะเกิด
ผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค


เพื่อทําใหผูจดั การเรียนรูและเขาใจบทบาทของผูจัดการยุคใหมที่เหมาะกับ Style ของตัวเอง



เพื่อจูงใจใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะสําคัญตางๆ เพื่อกาวเปนผูจัดการทีไ่ ดรับการยอมรับจากทีมงานมากยิ่งขึ้น



เพื่อทําใหผูเรียนสามารถประยุกตใชสิ่งที่เรียนรูกับสถานการณจริงๆ ของตัวเองไดทนั ทีหลังกการฝกอบรม
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รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร


หัวใจสําคัญของการเปนผูจดั การยุคใหม
 คุณพรอมกับการเปนผูจัดการมากแคไหน?
 บทบาทของผูชํานาญการสูการเปนผูจัดการ
 เรื่องสําคัญที่ผูจัดการตองรู
 สิ่งที่ทีมงานคาดหวังจากผูจด
ั การ
 Workshop: เรื่องที่คุณเลือกพัฒนาตัวเอง



ทักษะสําคัญของผูจัดการยุคใหม
 การกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ (Goal Setting)
 การมอบหมายงานและการสอนงาน (Empowerment)
 การแกไขปญหาเชิงสรางสรรค (Problem Solving)
 การกลาในการตัดสินใจ (Decision Making)
 การทํางานเชิงรุก (Proactive Working)
 การบริหารทีมงานใหเปนทีมเวิรค (Team Spirit)
 Workshop: การวางแผนพัฒนาทักษะของตัวเอง
 กรณีศึกษา: การพัฒนาตัวเองในฐานผูจด
ั การ



สุดยอดผูจัดการในฐานะผูนําทีมงาน
 การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Leader Change)
 การคิดเชิงกลยุทธพิชิตเปาหมาย (Strategic Thinking)
 จูงใจทีมงานดวยภาวะผูนํา (Leadership)
 พัฒนาทีมงานดวยการโคชชิ่ง (Coaching)
 Workshop: คุณโดดเดนเรื่องอะไรบาง?



การประยุกตใชกับการบริหารทีมงาน
 การบริหารทีมงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 การบริหารทีมงานเมื่อเกิดเหตุการณวิกฤต
 การบริหารทีมงานที่มีความขัดแยง
 การบริหารทีมงานในสถานการณปกติ



การบานเพื่อการนําไปฝกฝนและปฏิบัติจริง
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แนวทางการพัฒนาตามโครงการ









การเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning) โดยผูเรียนเปนบุคคลสําคัญที่ตองเรียนรูดว ยตัวเอง และนําความรู
ที่ไดเรียนรูไปใชไดในทันที ดวยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเปาหมายจะใหผูบริหารระดับสูงมีสวนรวมในการกําหนด เพื่อใหไดทิศทางที่
องคกรตองการ และเพื่อใหสามารถ ดําเนินการตอไปไดอยางยั่งยืนภายหลังจากทีจ่ บสิ้นโปรแกรมการ
พัฒนาแลว
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
 การบรรยายเนือ
้ หา
 Work shop สรางสถานการณ
 เกมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 การบานเพื่อการนําไปฝกฝนอยางตอเนื่อง
ผูบริหารระดับสูงควรมีสวนรวมในการฝกอบรม เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารระดับกลาง,
ผูจัดการ วาไปในทิศทางใด จะไดสามารถสนับสนุนชวยเหลือใหเปลีย่ นแปลงอยางเปนธรรมชาติในที่สุด
ในระหวางการทํางานปกติ
วิทยากรทําหนาที่เพียงผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) ทําใหการพัฒนาเปนไปตาม
ธรรมชาติของผูเรียนรูนั้นๆ โดยการเรียนรูท ี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดวยตัวเอง

ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอยางWork Shop หัวขอ “ เรื่องเลานาภูมิใจ (กาวขามอุปสรรคดวยทัศนคติเชิงบวก) ”


วิธีปฏิบัติ
 เลือกเรื่องที่เราประสบความสําเร็จในอดีตที่เราภาคภูมใิ จ นํามาเลาใหกบ
ั เพื่อนๆ ฟง
 เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณใด
 สาเหตุที่เรารูสึกภาคภูมิใจ
 อุปสรรคในขณะนั้น คือเรื่องอะไร
 เราผานเหตุการณนี้มาไดอยางไร
 อยากใหแงคด
ิ กับเพื่อนๆ อยางไร
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ผลที่ไดรับ
 ผูเลาจะเกิดความสุข และนึกยอนอดีตที่เคยเจออุปสรรค แลวผานพนอุปสรรคนั้นๆ มาได

อยางไร
ถาใหเปรียบเทียบกับเรื่องทีก่ ําลังเผชิญอยู เชน งานยาก , นาเบื่อ, ทอถอย, เครียด เปนตน ก็จะทําให
คลายความกังวลเหลานี้ไปไดบาง เมื่อมีสติมากยิ่งขึ้น ก็จะมองเห็นวาอุปสรรค ที่กําลังเผชิญอยูอาจงายกวาเรื่องที่
เราเคยทําสําเร็จมาแลวในอดีต จะทําใหเรากลาที่จะกลับไปเผชิญอุปสรรคไดดีขึ้น


การนําไปฝกฝนตอไป

เมื่อเจออุปสรรค เกี่ยวกับงานที่เผชิญอยู ใหนึกถึงเรื่องทีเ่ คยทําสําเร็จในอดีตที่เปนลักษณะ
คลายๆกัน แลวคิดวาเราแกไขไดอยางไร ก็จะทําใหเราเห็นทางออกไดเองครับ


สาเหตุที่ทําใหเราเปลี่ยนตัวเองได
 การคิดเรื่องสําเร็จในอดีต เทากับ เปนการปรับทัศนคติของเราใหเปนบวกในงานนั้นๆ เมื่อเปน
บวกแลว เราจะมีวิธีเอาชนะไดเอง


ผูที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหนางาน

 ผูจัดการ

 ผูบริหาร

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารยใชในการดําเนินการฝกอบรม
(รูปแบบการฝกอบรมโดยรวม)


การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องตนของผูเขาฝกอบรมกับเนื้อหาตามหลักสูตร
 แนะนําตัวเอง
 คําสําคัญ ( Key Words )
 คําถามสรางแนวความคิด



การสํารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทําใหผูเขาฝกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนําไปสูการอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 คนหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องตางๆ
 สํารวจพฤติกรรมของตัวเองในดานตางๆ
 เรียนรูธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
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กําหนดเปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุนใหผูเขาฝกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบงายๆ
 เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
 เปลี่ยนความคิดในเรื่องตางๆ ดวยตัวเอง
 กําหนดแนวทางของตัวเองใหม



กําหนดคุณสมบัติที่จะนําไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพือ่ การพัฒนาตัวเอง
 การเตรียมความพรอมของตัวเอง
 วางแผนการพัฒนาตัวเองอยางมีขั้นตอน
 เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
 ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหม



สรางความคาดหวังกอนการฝกอบรม
เทคนิคการทใหผูเขาฝกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธเมื่อสิ้นสุดการอบรม
 ทําใหผูเรียนจดจอตอการเรียนรู เพราะอยากเรียนของตัวเอง
 นําเรื่องที่ใหเรียนรูไปใชไดจริง

 Workshop ประเด็นสําคัญทีส
่ ามารถไปฝกฝนได

ดําเนินการ Workshop ในเรือ่ งที่สําคัญเพื่อใหเขาใจและนําไปฝกฝนไดจริง
 กระตุนให คิด  เขียน  พูด
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
 การนําเสนอกลุมจากการระดมความคิดเห็น
 การนําไปใชฝก
 ฝนกับตัวอง




การบานเพื่อนําไปฝกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผูเขาฝกอบรมยืนยันกับตัวเองวาจะนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
 เรื่องที่ไดรับจากการอบรม
 เรื่องที่ชอบ
 เรื่องที่จะนําไปปฏิบัติเปนเรื่องแรก
 การบานของตังเอง
กิจกรรมเสริมการเรียนรูใหเกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมในแตละกลุมที่เขาฝกอบรมและสอดคลองกับเนื้อหา
 Role Playing
 เกม / การละเลน
 นิทานใหแนวความคิด
 กรณีศึกษา
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แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
“การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา”
การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงไดยาวนาน
ก็จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลีย่ นแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดว ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใหผูอื่นไดพัฒนาตอไปไดดวย
กิจกรรมที่ชวยใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได
ควรเปนสิ่งที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรม ทําใหเขานึกถึงบรรยากาศในการฝกอบรมและเขา
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองใหดขี ึ้น

กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดมีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การบานสําหรับการนําไปฝกฝนหลังการอบรม
เอกสารอางอิงสําหรับนําไปประกอบการฝกฝน
เว็บไซดดานการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรือ่ งตางๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมาย Reminder จากอาจารยปกรณแวะมาทักทาย
สมัคร Mailing List รับขาวสารดานการพัฒนา
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององคกร
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูชวย (มีคาใชจาย)
การสรางโครงการรวมกันในองคกรโดย HRD
การดําเนินการ Clinic โดยอาจารยปกรณ (มีคาใชจาย)

ผลลัพธจากการฝกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสําคัญของตัวเองที่จะนําไปพัฒนา แตจะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไมสามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได ดังนั้นกิจกรรมเหลานี้จะชวยใหเขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ตอไปไดดว ยตัวของเขาเอง

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องสามารถทําไดโดย
1. ตัวผูเขาอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช





การบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
เอกสารเพิ่มเติมสําหรับนําไปฝกฝน
แหลงความรูเตือนความทรงจําในเว็บไซด Pakornblog.com
Mailing List ความรูสงตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูชวย ถึงผูเขาอบรม
www.entr ain ing .net
www.pak orn blog .com
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การพัฒนาตัวเองเพื่อกาวสูผูจัดการยุคใหม (1 วัน)

จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย ปกรณ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
 การสรางโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยผูเขาอบรมเอง หรือ รวมกับ HRD ( ถามี )
ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกคา
 HRD ตามการบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
 การสรางโครงการพัฒนา / อํานวยความสะดวก ใหผูเขาอบรม พัฒนาอยางตอเนื่อง
ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผูชวย ของ อาจารยปกรณ
 ดําเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให
Clinic โดย อ.ปกรณ
 ดําเนินฝกอบรมเพิ่มเติม โดยใหผูเขาอบรมทําการบาน (งานที่ผูเขาอบรมบอกวาตองการไป
พัฒนา) และ อาจารย มาใหคําแนะนํา


2.

3.

4.

กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียด
รูปแบบและการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิม่ เติม
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