Employee Engagement (1D )

Course outline หลักสู ตรผู้นา...สร้ างทีมผูกพันต่ อองค์ กร
(Employee Engagement)
( หลักสู ตร 1 วัน )
โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการและแนวความคิด
การสร้างทีมงานให้มีความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) เป็ นหัวใจสาคัญของผูบ้ ริ หาร
โดยการสร้างแรงบันดาลใจในการทางานผ่านองค์ประกอบที่สาคัญ 3 เรื่ องหลัก คือ
1. การสร้าง Mindset ที่ดีของพนักงานต่อองค์กรและผูบ้ ริ หาร
2. การรณรงค์ให้พนักงานปฏิบตั ิตามค่านิยมขององค์กร (Core Value)
3. การเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร (Change Leader)
ผูบ้ ริ หารที่มีพลังคิดเชิงบวก จะมีแรงบันดาลใจในการทางานด้วยความมุ่งมัน่ และสามารถให้คาปรึ กษา
ช่วยเหลือ และดูแลทีมงานด้วยวิธีการจูงใจมากกว่าการใช้อานาจบังคับบัญชา เพื่อให้ทีมงานมีความสุ ข
และทัศนคติที่ดีต่องานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยงขององค์กร
ผูน้ า...ในฐานะโค้ช (Leader as a Coach) สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทีมงานด้วยการจูงใจให้
ทีมงานยินดีเปลี่ยนแปลงได้ดว้ ยตัวเอง ด้วยทัศนคติเชิงบวกในการทางาน สร้างความรู ้สึกที่ดีต่อ
ผูบ้ ริ หาร และเข้าใจความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร ยินดีและพร้อ มที่จะปฏิบตั ิตาม
ค่านิยมขององค์กรด้วยความเต็มใจ และเกิดความผูกพันต่อองค์กรจากภายใน
ผูน้ า...ในฐานะที่ปรึ กษาและพี่เลี้ยง ช่วยทาให้ทีมงานเกิดความสุ ขในการทางานเป็ นทีมเวิร์ค มุ่งสู่
เป้ าหมายร่ วมกันของทีมและองค์กร โดยที่ผบู ้ ริ หารเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเป็ นบุคคลแรก

วัตถุประสงค์ของเนือ้ หาตามหลักสู ตร


เพื่อทาให้ผบู้ ริ หาร (ผูเ้ รี ยน) เกิดแรงบันดาลใจในการทางานและมีแนวทางสร้างแรงจูงใจในตัวเองและ
ทีมงานด้วย Style ของตัวเอง



เพื่อทาให้ผบู้ ริ หาร (ผูเ้ รี ยน) มีความสามารถในการให้คาปรึ กษา แนะนา และชี้แนะด้วยเทคนิคของการโค้ช
(Coaching) และการเป็ นพี่เลี้ยง (Mentoring) ด้วยความเหมาะสม
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เพื่อให้ผบู้ ริ หาร (ผูเ้ รี ยน) เข้าใจแนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ผ่านกระบวนการ
ต่างๆ ได้อย่างเข้าใจด้วยตัวเอง



เพื่อทาให้ผบู้ ริ หาร บริ หารทีมงานด้วยแนวทางสร้างทีมเวิร์ค พิชิตเป้ าหมายได้

รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
จิตวิทยาการบริ หารและการจูงใจทีมงาน
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
 หลักการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์แนวคิดใหม่
 หลักการสร้างแรงจูงใจที่แท้จริ ง
 ความเชื่ อเกี่ยวกับผูน
้ าในตัวเอง
 Workshop : กาหนดแนวทางบริ หารและจูงใจทีมงาน
การสร้าง Mindset ให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
 องค์ประกอบที่สาคัญของวัฒนธรรมองค์กร
 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
 การรณรงค์ค่านิ ยมในองค์กร (Core Value)
 การเป็ นผูน
้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
 เทคนิ คการให้คาปรึ กษา ดูแล และจูงใจในฐานะโค้ช
 Workshop : กาหนดแนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
เทคนิคการโค้ชงานและการเป็ นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)
 วิธีการพัฒนาและช่วยเหลือพนักงานในฐานะหัวหน้างาน
 หลักสาคัญของการโค้ชงาน (Coaching)
 หลักสาคัญของการเป็ นพี่เลี้ยง (Mentoring)
 การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานผูกพันต่อองค์กร
 คุณสมบัติที่ดีของโค้ช & พี่เลี้ยงในองค์กร
 Role Playing : เทคนิ คการโค้ชงาน Style คุณ
ผูน้ าพลังคิดเชิงบวกสร้างทีมเวิร์ค (Positive Energy Leader)
 การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
 กฎทองของผูน
้ าพลังคิดเชิงบวก
 องค์ประกอบสาคัญของทีมเวิร์ค
 ผูน
้ า...สร้างทีมพลังคิดเชิงบวก
 Workshop : สร้างทีมเวิร์ค...ทีมในฝันของคุณ
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การบ้ าน : เพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง

ขบวนการ (Process) ในการฝึ กอบรม
 ใช้ หลักการ การเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

·
·
·
·

หมายเหตุ : ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่จะอยูภ่ ายในจิตใต้สานึก ผ่านการ
แสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทาให้ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะปรับเปลี่ยน
ความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู ้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)


การใช้ กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึ กอบรม

หมายเหตุ : การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
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แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ : การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบาย กระตุน้ ให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิ ดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึ กให้จบั ประเด็นสาคัญที่อยูใ่ นสไลด์ (Slide) ได้ดว้ ยตัวเอง
 ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู ้ ไม่ได้บงั คับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง
Commitment

ในสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน
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 การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่ านกรณีศึกษา
 กรณี ศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริ งที่ผเู ้ รี ยนต้องเผชิญ หากมีการนาสิ่ งที่
ได้เรี ยนรู ้ประยุกต์กบั กรณี ศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการ
ใหม่ๆ ที่ได้เรี ยนรู ้กบั กรณี ศึกษา จะทาให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่าง
แม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิด
ผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริ ง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์จริ งหลังการ
ฝึ กอบรมแล้ว ผูเ้ รี ยนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทนั ที

 การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
 ผูเ้ รี ยนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลายเป็ นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการ Coaching จะทาให้ผเู ้ รี ยนอยากนาสิ่ ง
ที่รู้ไปใช้จริ ง
 การบ้านเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผเู้ รี ยนนาไป
ปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 หัวหน้างาน
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