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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)
โปรแกรมกำรพัฒนำผูจ้ ดั กำรเชิงบูรณำกำร เหมำะสำหรับองค์กรที่ให้ควำมสำคัญกับควำมพร้อมของ
ผูจ้ ดั กำร ทั้งในด้ำนกำรทำงำน, กำรบริ หำรทีมงำน และกำรดำเนินชีวิต เพื่อให้ผจู ้ ดั กำรที่เป็ นบุคลำกรที่สำคัญใน
กำรนำพำทีมงำนให้ทำงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล สำมำรถบรรลุผลสำเร็ จตำมที่องค์กรกำหนดไว้
และเผชิญหน้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรแข่งขันเชิงธุ รกิจที่มีควำมรุ นแรง รวดเร็ ว ได้อย่ำงมัน่ คง
ผูจ้ ดั กำรคุณภำพควรมีควำมเก่งใน 3 ด้ำนคือ
1. กำรคิดเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Thinking) สำมำรถกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ ำหมำย แผนงำนได้ชด
ั เจน
2. ภำวะควำมเป็ นผูน
้ ำ (Leadership) สำมำรถนำตัวเองและผูอ้ ื่นได้
3. กำรบริ หำรทีมในฐำนะโค้ช (Coaching Skill) สำมำรถพัฒนำทีมให้ทีมงำนมีควำมรับผิดชอบตัวเอง
หลักสู ตรย่อยในแต่ละเรื่ องจะครอบคลุมเนื้ อหำ, แนวคิด และกำรประยุกต์ใช้อย่ำงครบถ้วนและ
สอดคล้องกันเพื่อให้ผจู ้ ดั กำรสำมำรถนำไปใช้ในกำรทำงำนได้จริ ง รวมทั้งแบบฝึ กหัดสำหรับกำรนำไปฝึ กฝน
ให้เกิดควำมต่อเนื่องจนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นภำยในทีมงำนและองค์กรอย่ำงแท้จริ ง
หลักกำรและเทคนิคที่ใช้ในกำรฝึ กอบรมมุ่งเน้นที่ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ สร้ำง
บรรยำกำศกำรเรี ยนรู ้และกำรนำไปใช้จริ งด้วยเทคนิคกำรเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) และรู ปแบบกำร
โค้ชชิ่ง (Coaching) ระหว่ำงกำรอบรมโดยผูเ้ รี ยนคิด แลกเปลี่ยน และกำหนดเป้ ำหมำยกำรเปลี่ยนแปลงของ
ตัวเอง และสิ่ งที่จะนำไปพัฒนำทีมงำน จึงเกิดผลลัพธ์ที่ผเู ้ รี ยนนำสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปปรับใช้แน่นอน
โปรแกรมถูกออกแบบให้เกิดควำมสอดคล้องและกำรนำไปใช้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่ยงั่ ยืน จึงมี
เนื้อหำที่มุ่งเน้นกำรปฏิบตั ิจริ ง, กำรนำไปฝึ กฝน, กำรติดตำมผลลัพธ์, กำรทักทำยจำกอำจำรย์หลังกำรอบรม และ
พื้นที่อำนวยควำมสะดวกเพื่อกำรทบทวนหลังจำกฝึ กอบรม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนและองค์กรได้รับประโยชน์สูงสุ ด
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แนวควำมคิดของโปรแกรมสำหรับกำรพัฒนำทักษะผู้จัดกำรมือใหม่

ผู้จัดกำร 3 เก่ ง

เก่ งคิด

เก่ งคน

เก่ งบริหำรทีม



ผูจ้ ดั กำร/ผูบ้ ริ หำรที่มีควำมสำมำรถและทำงำนได้ประสบควำมสำเร็ จ จะมีทกั ษะและควำมเชี่ยวชำญใน 3
ด้ำนคือ
 ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงกลยุทธ์
 กำรมีภำวะควำมเป็ นผูน้ ำในตัวเอง
 กำรบริ หำรทีมงำนในฐำนะโค้ช



กำรพัฒนำทักษะทั้ง 3 ด้ำนให้กบั ผูจ้ ดั กำร โดยกำรทำให้ผูจ้ ดั กำรนำไปพัฒนำและฝึ กฝนด้วยตนเองจน
กลำยเป็ นธรรมชำติย่อมทำให้ผูจ้ ดั กำรเป็ นที่ยอมรับจำกทั้งผูบ้ งั คับบัญชำและผูใ้ ต้บงั คับบัญชำสำมำรถ
บริ หำรทีมงำนให้เป็ นทีมเวิร์ค ทำให้งำนมีประสิ ทธิผลและบรรลุเป้ำหมำยที่องค์กรต้องกำร ได้



ผูจ้ ดั กำรที่ มี คุณ ภำพย่อมเป็ นที่ ตอ้ งกำรขององค์กร ดังนั้น กำรพัฒนำให้ผูจ้ ดั กำรมี ค วำมพร้ อมใน กำร
รับมือกับกำรแข่งขันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลำ เป็ นสิ่ งจำเป็ นและองค์กรต่ำงๆ ให้ควำมสำคัญเป็ น
อย่ำงมำก เพรำะถ้ำผูจ้ ดั กำรมี ควำมสำมำรถ ย่อมนำพำที ม งำนทั้งที ม ให้ ป ระสบควำมส ำเร็ จได้ แต่ ถ้ำ
ผูจ้ ดั กำรขำดทักษะในด้ำนต่ำงๆ ย่อมทำให้ทีมประสบควำมล้มเหลวและส่ งผลต่อองค์กรโดยรวมแน่นอน
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วัตถุประสงค์ ของโปรแกรม
ของโปรแกรม
◼

◼

◼

◼

เพื่อพัฒนำให้ผจู ้ ดั กำรมีควำมพร้อมในทุกด้ำนที่สำคัญต่อกำรบริ หำรงำน และบริ หำรทีมงำนให้
ทำงำนอย่ำง มีประสิ ทธิ ผล
เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องในกำรนำทักษะต่ำงๆ ไปประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนและบริ หำรงำนตำม
Style ของตัวเอง
เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่ องในกำรพัฒนำและเกิดควำมมัน่ ใจในกำรนำไปใช้ โดยกำรฝึ กฝนในแต่ละครั้ง
ของแต่ละหัวเรื่ อง
เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผเู ้ รี ยนสำมำรถแลกเปลี่ยน ประเด็นที่เกิดขึ้นหลังกำรนำไปปฏิบตั ิแล้ว กับอำจำรย์
เพื่อให้สำมำรถปรับปรุ งแก้ไขได้ถูกต้อง

สิ่ งที่คำดหวังว่ ำจะเกิดกำรเปลีย่ นแปลง
❖

❖

❖

ผู้จัดกำรปรับเปลี่ยนตัวเองในด้ ำนต่ ำงๆ เช่ น
 กำรบริ หำรงำนแบบมีเป้ ำหมำยและแผนงำน
 กำรให้ควำมสำคัญกับทีมงำน
 กำรใช้เทคนิคกำรจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ
 กำรเป็ นโค้ชในทีมงำนเพื่อให้พฒ
ั นำตัวเอง
 กำรมุ่งมัน่ ต่อเป้ ำหมำยและรับผิดชอบต่อเป้ ำหมำย
บรรยำกำศในกำรทำงำนทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ เช่ น
 กำรพูดคุยด้วยทัศนคติเชิงบวก
 กำรทำงำนเป็ นทีมเวิร์ค
 กำรมีส่วนร่ วมในกำรทำงำนภำยในทีม
 กำรยอมรับและไว้วำงใจซึ่ งกันและกัน
ผลกระทบในกำรทำงำน
 งำนสำเร็ จอย่ำงมีประสิ ทธิ ผล
 บรรลุเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้

กลุ่มผู้อบรมทีเ่ หมำะสม: ผูจ้ ดั กำร, ผูบ้ ริ หำร
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รำยชื่ อหลักสู ตรสำหรับโปรแกรมกำรพัฒนำทักษะผู้จัดกำรมือใหม่
1. หลักสู ตรกำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงกลยุทธ์และกำรประยุกต์ใช้
2. หลักสู ตรกำรพัฒนำภำวะควำมเป็ นผูน้ ำ
3. หลักสู ตรกำรพัฒนำทักษะกำรสอนงำน Style โค้ช
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แนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อให้ เกิดกำรเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ ำงยั
ำงยัง่ ยืน
“กำรเปลีย่ นแปลงตัวเอง ต้ องดำเนินกำรอย่ ำงต่ อเนื่อง และมีควำมสุ ขทีไ่ ด้ ทำ”
กำรสร้ำงกิจกรรมหลังกำรฝึ กอบรมนับว่ำเป็ นเรื่ องที่สำคัญเพรำะจะทำให้กำรพัฒนำตัวเองเกิดควำม
ต่อเนื่อง และหำกสำมำรถทำให้ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมดำเนิ นกำรฝึ กฝนในเรื่ องที่เขำอยำกเปลี่ยนแปลงได้ยำวนำน
ก็จะทำให้เขำสำมำรถสร้ำงอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมำได้ เมื่อมีควำมมัน่ ใจในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งแล้ว เขำก็จะสำมำรถสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สำมำรถนำไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นำต่อไปได้ดว้ ย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้ำอบรมสำมำรถพัฒนำตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้
ควรเป็ นสิ่ งที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรฝึ กอบรม ทำให้เขำนึกถึงบรรยำกำศในกำรฝึ กอบรมและเขำ
เลือกเรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนำตัวเองให้ดีข้ ึน

กิจกรรมทีส่ ำมำรถดำเนินกำรได้ มดี ังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กำรบ้ำนสำหรับกำรนำไปฝึ กฝนหลังกำรอบรม
เอกสำรอ้ำงอิงสำหรับนำไปประกอบกำรฝึ กฝน
เว็บไซด์ดำ้ นกำรพัฒนำตัวเอง เพื่อศึกษำเรื่ องต่ำงๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมำย Reminder จำกอำจำรย์ปกรณ์แวะมำทักทำย
สมัคร Mailing List รับข่ำวสำรด้ำนกำรพัฒนำ
กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม วิทยำกรผูช้ ่วย (มีค่ำใช้จ่ำย)
กำรสร้ำงโครงกำรร่ วมกันในองค์กรโดย HRD
กำรดำเนินกำร Clinic โดยอำจำรย์ปกรณ์ (มีค่ำใช้จ่ำย)

ผลลัพธ์จำกกำรฝึ กอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสำคัญของตัวเองที่จะนำไปพัฒนำ แต่จะหยุดกำรพัฒนำ
กลำงคันเพรำะไม่สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่ำนี้จะช่วยให้เขำสำมำรถพัฒนำตัวเอง
ต่อไปได้ดว้ ยตัวของเขำเอง

โดยสรุปแนวทำงกำรพัฒนำตัวเองอย่ ำงต่ อเนื่องสำมำรถทำได้ โดย
1. ตัวผู้เข้ ำอบรม พัฒนำตนเอง โดยใช้
•
•

กำรบ้ำนที่ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมจะนำไปทำ ( ถ้ำมี )
เอกสำรเพิ่มเติมสำหรับนำไปฝึ กฝน

www.en tra in in g. net

www.pa ko rnb log . com 02-7322345 , 02-3748638

Page 6 of 7

OLPG2.1 - การพัฒนาทักษะผู้จดั การมือใหม่
•
•
•
•
2.

ติดตำมผลกำรอบรมโดย HRD ของ บริษทั ลูกค้ ำ
•
•

3.

แหล่งควำมรู ้เตือนควำมทรงจำในเว็บไซด์ Pakornblog.com
Mailing List ควำมรู ้ส่งตรงถึงที่ จำก ทีม วิทยำกรผูช
้ ่วย ถึงผูเ้ ข้ำอบรม
จดหมำย Reminder (ทักทำย) จำกอำจำรย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยผูเ้ ข้ำอบรมเอง หรื อ ร่ วมกับ HRD ( ถ้ำมี )
ตำมกำรบ้ำนที่ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมจะนำไปทำ ( ถ้ำมี )
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำ / อำนวยควำมสะดวก ให้ผเู ้ ข้ำอบรม พัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง
HRD

ติดตำมผลกำรอบรม โดย วิทยำกรผู้ช่วย ของ อำจำรย์ ปกรณ์
•

4. Clinic

ดำเนินกำรแทน HRD โดยมีรำยงำนสรุ ปผล ควำมเปลี่ยนแปลงให้

โดย อ.ปกรณ์

ดำเนินฝึ กอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผเู ้ ข้ำอบรมทำกำรบ้ำน (งำนที่ผเู ้ ข้ำอบรมบอกว่ำต้องกำรไป
พัฒนำ) และ อำจำรย์ มำให้คำแนะนำ
กรณี กำรติดตำมผลแบบมีค่ำใช้จ่ำย หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณำติดต่อทีมงำนเพื่อขอรำยละเอียด
รู ปแบบและกำรดำเนินกำรเพื่อนำเสนอเพิม่ เติม
•
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