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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary)
โปรแกรมกำรพัฒนำผู้จัดกำรเชิงบูรณำกำร เหมำะสำหรับองค์กรที่ให้ควำมสำคัญกับควำมพร้อมของ
ผู้จัดกำร ทั้งในด้ำนกำรทำงำน, กำรบริหำรทีมงำน และกำรดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้จัดกำรที่เป็นบุคลำกรที่สำคัญใน
กำรนำพำทีมงำนให้ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถบรรลุผลสำเร็จตำมที่องค์กรกำหนดวว้
และเผชิญหน้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรแข่งขันเชิงธุรกิจที่มีควำมรุนแรง รวดเร็ว วด้อย่ำงมั่นคง
ผู้จัดกำรคุณภำพควรมีควำมเก่งใน 3 ด้ำนคือ
1. กำรคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) สำมำรถกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย แผนงำนวด้ชัดเจน
2. ภำวะควำมเป็นผู้นำ (Leadership) สำมำรถนำตัวเองและผู้อื่นวด้
3. กำรบริหำรทีมในฐำนะโค้ช (Coaching Skill) สำมำรถพัฒนำทีมให้ทีมงำนมีควำมรับผิดชอบตัวเอง
หลักสูตรย่อยในแต่ละเรื่องจะครอบคลุมเนื้อหำ, แนวคิด และกำรประยุกต์ใช้อย่ำงครบถ้วนและ
สอดคล้องกันเพื่อให้ผู้จัดกำรสำมำรถนำวปใช้ในกำรทำงำนวด้จริง รวมทั้งแบบฝึกหัดสำหรับกำรนำวปฝึกฝน
ให้เกิดควำมต่อเนื่องจนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นภำยในทีมงำนและองค์กรอย่ำงแท้จริง
หลักกำรและเทคนิคที่ใช้ในกำรฝึกอบรมมุ่งเน้นที่ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้ำง
บรรยำกำศกำรเรียนรู้และกำรนำวปใช้จริงด้วยเทคนิคกำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) และรูปแบบกำร
โค้ชชิ่ง (Coaching) ระหว่ำงกำรอบรมโดยผู้เรียนคิด แลกเปลี่ยน และกำหนดเป้ำหมำยกำรเปลี่ยนแปลงของ
ตัวเอง และสิ่งที่จะนำวปพัฒนำทีมงำน จึงเกิดผลลัพธ์ที่ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้วปปรับใช้แน่นอน
โปรแกรมถูกออกแบบให้เกิดควำมสอดคล้องและกำรนำวปใช้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน จึงมี
เนื้อหำที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติจริง, กำรนำวปฝึกฝน, กำรติดตำมผลลัพธ์, กำรทักทำยจำกอำจำรย์หลังกำรอบรม และ
พื้นที่อำนวยควำมสะดวกเพื่อกำรทบทวนหลังจำกฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เรียนและองค์กรวด้รับประโยชน์สูงสุด
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แนวควำมคิดของโปรแกรมสำหรับกำรพัฒนำผู้จัดกำรมือใหม่

ผู้จัดกำร 3 เก่ง

เก่งคิด

เก่งคน

เก่งบริหำรทีม



ผู้จัดกำร/ผู้บริหำรที่มีควำมสำมำรถและทำงำนวด้ประสบควำมสำเร็จ จะมีทักษะและควำมเชี่ยวชำญใน 3
ด้ำนคือ
 ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงกลยุทธ์
 กำรมีภำวะควำมเป็นผู้นำในตัวเอง
 กำรบริหำรทีมงำนในฐำนะโค้ช



กำรพัฒนำทักษะทั้ง 3 ด้ำนให้กับผู้ จัดกำร โดยกำรทำให้ผู้จัดกำรนำวปพัฒนำและฝึกฝนด้วยตนเองจน
กลำยเป็นธรรมชำติย่อมทำให้ผู้จัดกำรเป็นที่ยอมรับจำกทั้งผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำสำมำรถ
บริหำรทีมงำนให้เป็นทีมเวิร์ค ทำให้งำนมีประสิทธิผลและบรรลุเป้ำหมำยที่องค์กรต้องกำร วด้



ผู้จัดกำรที่มีคุณภำพย่อมเป็นที่ต้องกำรขององค์กร ดังนั้น กำรพัฒนำให้ผู้จัดกำรมีควำมพร้อ มใน กำร
รับมือกับกำรแข่งขันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ เป็นสิ่งจำเป็นและองค์กรต่ำงๆ ให้ควำมสำคัญเป็น
อย่ำงมำก เพรำะถ้ ำผู้จัดกำรมีควำมสำมำรถ ย่อ มนำพำทีมงำนทั้งทีมให้ประสบควำมสำเร็จวด้ แต่ถ้ ำ
ผู้จัดกำรขำดทักษะในด้ำนต่ำงๆ ย่อมทำให้ทีมประสบควำมล้มเหลวและส่งผลต่อองค์กรโดยรวมแน่นอน
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วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
ของโปรแกรม








เพื่อพัฒนำให้ผู้จัดกำรมีควำมพร้อมในทุกด้ำนทีส่ ำคัญต่อกำรบริหำรงำน และบริหำรทีมงำนให้
ทำงำนอย่ำง มีประสิทธิผล
เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องในกำรนำทักษะต่ำงๆ วปประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนและบริหำรงำนตำม
Style ของตัวเอง
เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำและเกิดควำมมั่นใจในกำรนำวปใช้ โดยกำรฝึกฝนในแต่ละครั้ง
ของแต่ละหัวเรื่อง
เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เรียนสำมำรถแลกเปลี่ยน ประเด็นที่เกิดขึ้นหลังกำรนำวปปฏิบัติแล้ว กับอำจำรย์
เพื่อให้สำมำรถปรับปรุงแก้วขวด้ถูกต้อง

สิ่งที่คำดหวังว่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
 ผู้จัดกำรปรับเปลีย่ นตัวเองในด้ำนต่ำงๆ เช่น
 กำรบริหำรงำนแบบมีเป้ำหมำยและแผนงำน
 กำรให้ควำมสำคัญกับทีมงำน
 กำรใช้เทคนิคกำรจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชำ
 กำรเป็นโค้ชในทีมงำนเพื่อให้พัฒนำตัวเอง
 กำรมุ่งมั่นต่อเป้ำหมำยและรับผิดชอบต่อเป้ำหมำย
 บรรยำกำศในกำรทำงำนทีเ่ กิดขึ้นใหม่ เช่น
 กำรพูดคุยด้วยทัศนคติเชิงบวก
 กำรทำงำนเป็นทีมเวิร์ค
 กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนภำยในทีม
 กำรยอมรับและวว้วำงใจซึ่งกันและกัน
 ผลกระทบในกำรทำงำน
 งำนสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิผล
 บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดวว้

กลุ่มผู้อบรมที่เหมำะสม: ผู้จัดกำร, ผู้บริหำร
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รำยชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมกำรพัฒนำทักษะผู้จัดกำรมือใหม่
1.
2.
3.
4.

หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรคิดและกำรประยุกต์ใช้ (Thinking & Develop)
หลักสูตรหลักสูตร งำนสำเร็จ . . . บริหำรทั้งเวลำ และ ตัวคุณ (Effective Time Management)
หลักสูตร สร้ำงพลังกำรสื่อสำรและจูงใจผู้อื่น (Effective Leadership Communication)
หลักสูตรหัวหน้ำงำนพันธุ์แท้ขององค์กร (Your Leadership@Work)
รายละเอียด และเนื้อหาหลักสูตร

1. หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรคิดและกำรประยุกต์ใช้ (Thinking & Develop)
หลักสูตร 1 วัน
หลักกำร/แนวควำมคิด


สมอง คือ คอมพิวเตอร์มหัศจรรย์ มันมีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกคน ขอเพียงแต่รู้จักพัฒนำและใช้มัน
ให้คุ้มค่ำ ผลงำนทำงปัญญำก็จะเกิดขึ้นอีกมำกมำย เรำต้องสั่งให้สมองคิดในด้ำนที่เป็นประโยชน์ มิ
เช่นนั้น มันจะคิดตำมควำมรู้สึกของเรำ ซึ่งจะดีหรือวม่เรำก็จะวม่สำมำรถรู้วด้



ทักษะกำรคิด เป็นสิ่งที่เรำต้องฝึกฝนและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง วม่สำคัญว่ำคุณคิดอย่ำงวร แต่สำคัญที่คุณ
นำควำมคิดในเรื่องต่ำงๆ วปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและองค์กรอย่ำงวรมำกกว่ำ ดังนัน้ กำร
เลือกคิดให้ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่เหมำะสมที่สุดมำกกว่ำกำรคิดแบบวหนจึงจะดีกว่ำกัน



กำรเรียนรู้ทักษะกำรคิดเป็นเรื่องหนึ่ง แต่กำรนำทักษะกำรคิดวปใช้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง กำรเข้ำใจ
หลักกำรของกำรคิดในกำรจัดประเภทต่ำงๆ แล้วนำวปฝึกฝนให้เกิดควำมชำนำญโดยกำรประยุกต์ใช้ใน
กำรดำเนินชีวิตให้วด้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ เช่น


กำรเอำชนะอำรมณ์เชิงลบ



กำรแก้ปัญหำ และอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น



กำรพัฒนำภำวะผู้นำในตัวเอง
เป็นต้น
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จุดประสงค์ของหลักสูตร





เพื่อแลกเปลี่ยนแนวควำมคิด เรื่อง “กำรคิด” ของแต่ละบุคคล ว่ำสำมำรถนำวปใช้ประโยชน์กับตัวเอง
และองค์กรวด้มำกน้อยแค่วหน
เพื่อให้เข้ำใจและเรียนรู้ทักษะกำรคิด อย่ำงเป็นระบบในด้ำนต่ำงๆ แล้วนำมำประยุกต์ใช้วด้ด้วยตัวเอง
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ำฝึกอบรมวด้กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำทักษะกำรคิดของตัวเอง และสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องกำรคิดให้เป็นเชิงบวก และเกิดประโยชน์สูงสุด

เนื้อหำของหลักสูตร (Course Outline)
Part I: สร้ำงทักษะกำรคิดแบบครบเครื่องด้วยตัวเอง

 สำรวจควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ “กำรคิด” ของตัวเอง





คุณคิดอย่ำงวรกับเรื่องต่ำงๆ
“กำรคิด” กำหนดกำรกระทำ
สำเหตุของกำรทำให้คนคิดแตกต่ำงกัน
คุณเป็นคน คิดบวก หรือ คิดลบ

 หลักกำรที่สำคัญๆ และกำรฝึกฝน

กำรคิดเชิงวิเครำะห์
 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
 กำรคิดเชิงมโนทัศน์
 กำรคิดแก้ปัญหำ
 กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
 กำรคิดเชิงบูรณำกำร
Part II: กำรประยุกต์ใช้หลักกำรคิดด้วยตัวเอง
 คุณคือ เจ้ำของ “กำรคิด” ของคุณ





“กำรคิด” เป็นทำงเลือกของคุณ
เปลี่ยนควำมคิด . . . ชีวิตเปลี่ยน
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ตัวเอง
กล้ำฝัน . . . กล้ำทำ

 กำรคิดอย่ำง “ผู้นำ” ด้วยตัวคุณเอง



www.e nt rai ni ng. net
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สร้ำงทัศนคติเชิงบวก
กำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์
ใฝ่รู้ คู่ คุณธรรม

 กำรประยุกต์หลักกำรคิดในกำรดำเนินชีวิต





หลุมพรำงทำงควำมคิดของตัวเอง
เทคนิคกำรเอำชนะหลุมพรำง
กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำตัวเอง
สร้ำงแนวทำงกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง

 กำรบ้ำนเพื่อนำวปฝึกฝน และพัฒนำตัวเอง

ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงำนระดับปฏิบัติกำร

 หัวหน้ำงำน

 ผู้จัดกำร

2.หลักสูตรหลักสูตร งำนสำเร็จ . . . บริหำรทั้งเวลำ และ ตัวคุณ
Management) หลักสูตร 1 วัน

(Effective Time

หลักกำร/เหตุผล


การบริหารเวลาสะท้อนเรื่องการมีวินัยของตัวเองเพราะทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงที่เท่ากันแต่ใครสามารถที่จะ
ใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลมากกว่ากัน ดังนั้นการให้ความสาคัญในเรื่องการบริหารเวลา ต้องให้
ความสาคัญในเรื่องการดาเนินชีวิตของตัวเองให้มีแผนงานที่ชัดเจนด้วย



การกาหนดเรื่องสาคัญที่ต้องดาเนินการและเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาว่าสาคัญหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย
ที่เรากาหนดไว้นั้นมีความชัดเจนมากแค่ไหน เป็นเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างไร เพราะถ้าเป้าหมายของเรา
เป็นเป้าหมายระยะสั้น การบริหารของเราก็มีแต่เรื่องเร่งด่วน เพราะเวลาเราจะเดินอยู่ตลอดเวลา แผนการ
ดาเนินของเราจะต้องละเอียดมาก



การประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในด้านการบริหารเวลานับว่ามีความสาคัญที่ทาให้เราสามารถ
จัดการงานที่สาคัญและงานเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยเราในเรื่องของการตัดสินใจที่ดีด้วย
แค่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทและความถนัดของเราด้วยเช่นกัน

www.e nt rai ni ng. net

www. pak ornbl og. com 02-7322345 , 02-3748638

Page 7 of 19

OLPG2.2 - การพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่

“ ถ้าทุกอย่างสอดคล้องกันเราก็จะจัดการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล”
จุดประสงค์ของหลักสูตร





เพื่อทาให้ผู้เรียนกาหนดประเภทและลักษณ์ของงานได้ชัดเจนตามเป้าหมายของตัวเอง
เพื่อสร้างทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแผนงานที่ได้วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคในการบริหารเวลา พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้เทคนิคใน
การเอาชนะได้ด้วยตัวเอง

เนื้อหำของหลั
อหำของหลักสูตร (Course Outline)


สารวจแนวความคิดเรื่องการบริหารเวลา
 คุณจัดสรรงานของคุณอย่างไร ?
 บริหารชีวิตของคุณอย่างไร ?
เป้าหมาย
แผนงาน
การปฏิบัติ








อย่าจัดการเวลาให้จัดการชีวิต

เครื่องมือในการบริหารเวลาและการประยุกต์ใช้
 ทฤษฎี พาเรโต 80: 20
 การจัดลาดับความสาคัญของงาน
 กระบวนการทางานของเดลมมิ่ง ( PDCA )
 Workshop : กาหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
การสร้างทักษะการบริหารเวลา
 หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการบริหารเวลา
 เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
 คุณสมบัติที่ดีของนักบริหารเวลา
 Workshop : กาหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
การใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารเวลา
 ซอฟต์แวร์การบริหารโครงการ
 ตารางปฏิทินอิเล็กทรอนิคส์
 การสร้างตารางบริหารเวลาด้วยตัวเอง
 กรณีศึกษา : การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผล

www.e nt rai ni ng. net
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สรุปแนวความคิดในการบริหารเวลา
 สร้างแนวความคิดใหม่
 กาหนดคุณสมบัติด้านการมีวินัย
 การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
 การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝน

3. หลักสูตร สร้ำงพลังกำรสื่อสำรและจูงใจผู้อื่น (Effective Leadership
Communication) หลักสูตร 1 วัน
“คนส่วนใหญ่ไม่กล้ำสื่อสำรกับผู้อื่นในเรื่องที่สำคัญ เพรำะจินตนำกำรเชิงลบไปก่อน”
หลักกำร/เหตุผล
 กำรสื่อสำรภำยในองค์กร นับว่ำเป็นปัญหำสำคัญที่ผู้บริหำรระดับสูงมองเห็นและอยำกพัฒนำให้

บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรที่ดี เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจซึ่งกันและกันให้มำกที่สุด
 บุคลำกรส่วนใหญ่ในองค์กรขำดทักษะในเรื่องกำรสื่อสำรเป็นเพรำะแนวควำมคิดของเขำในเรื่องกำร

สื่อสำรมำกกว่ำ เพรำะเขำยังวม่วด้สื่อสำรเลย ดังนั้นจะคิดว่ำวม่มีทักษะวม่วด้ จริงๆแล้วเขำกลัวกำร
สื่อสำรกับผู้อื่นเพรำะคิดวปเองว่ำ “ ไม่รู้ผู้อื่นคิดอย่ำงไร ? ” และถ้ำคิดแบบนี้แล้วเขำจะหยุดกำร
สื่อสำรทันที เพรำะคิดว่ำผลลัพธ์ที่วด้จะเป็นเชิงลบ
 กำรพัฒนำให้หัวหน้ำงำน/ผู้จัดกำร มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรสื่อสำรจึงควรพัฒนำทั้ง 2 ด้ำน คือ

ทักษะของกำรสื่อสำร (Hard Skill) และแนวควำมคิดที่ดีของกำรสื่อสำร (Soft Skill) จึงจะทำให้
หัวหน้ำ/ ผู้จัดกำรมีพลังในกำรติดต่อสื่อสำรและจูงใจผู้อื่นวด้ดี

“คนเชื่อมั่นในตัวเอง จะยอมรับผลของกำรสื่อสำรได้โดยกำรปรับเปลี่ยนตัวเอง
เพื่อให้อีกฝ่ำยหนึ่งเข้ำใจในตัวเขำ”

www.e nt rai ni ng. net
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จุดประสงค์ของหลักสูตร






เพื่อสร้ำงแนวควำมคิดเชิงบวกในเรื่องกำรสื่อสำรและกำรจูงใจ ทำให้ผู้สื่อสำรมีควำมมั่นใจในตัวเอง
มำกขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เข้ำอบรมวด้เรียนรู้และเข้ำใจธรรมชำติของผู้อื่นและสำมำรถกำหนดวิธีกำรสื่อสำรที่ดีของ
ตัวเองให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้อื่นวด้อย่ำงชัดเจน
เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมมีแนวทำงในกำรพัฒนำตัวเองในเรื่องกำรสื่อสำรและจูงใจผู้อื่น สำมำรถนำวปฝึกฝน
วด้จนพัฒนำตัวเองให้กลำยเป็น “ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสือ่ สำรที่ดี ” เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในที่สุด

เนื้อหำของหลักสูตร (Course Outline)
 สำรวจควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำรของตัวเอง






สื่อสำรวม่ดีหรือวม่กล้ำสือ่ สำร
ค้นหำควำมคิดเชิงลบด้ำนกำรสื่อสำรของตัวเอง
เรำสื่อสำรและจูงใจผู้อื่นอย่ำงวร ?
สร้ำงเทคนิคในกำรสื่อสำรของตัวเองใหม่

 เรียนรู้หลักกำรสื่อสำรและและจูงใจที่ดี






เข้ำใจควำมต้องกำรของมนุษย์
จุดประสงค์ของกำรสื่อสำร
บทบำทของผู้สื่อสำรที่ดี
พลังกำรสื่อสำรแรงจูงใจ

 ปรับเปลี่ยนควำมคิด.....พลิกชีวิตคุณ






สร้ำงควำมมั่นใจในตัวเอง
กำรสื่อสำรและจูงใจ วม่ใช่กำรบังคับ
ให้ควำมสนใจผู้รับมำกที่สุด
เจตนำของผู้ส่งคือพลังในกำรให้

 กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและจูงใจของตัวเอง







กำรเตรียมตัวอย่ำงแม่นยำ
กำรสื่อสำรที่ชัดเจน
กำรรับฟังอย่ำงตั้งใจ
กำรจูงใจผู้อื่นให้สอดคล้องตำมแนวควำมคิด
กำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวกกับกำรสื่อสำร

 กำรบ้ำนเพื่อกำรนำวปฝึกฝนและพัฒนำตัวเอง
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ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงำนระดับปฏิบัติกำร

 หัวหน้ำงำน

 ผู้จัดกำร

กรอบในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
-

!

-

“




”
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ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำง Work Shop หัวข้อ “กำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใจสำคัญของควำมเป็นผู้นำ ”
จุดประสงค์
 ทำควำมเข้ำใจธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 เรียนรู้หลุมพรำงและอุปสรรคที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่วม่ประสบควำมสำเร็จ
 กำรเปลี่ยนควำมคิดของตัวเองใหม่…ทำให้ชีวิตเปลี่ยน
ประเด็นสำคัญ
 อดีต  ปัจจุบัน  อนำคต (กำรเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน ดีที่สุด)
 หลุมพรำงของกำรเปลี่ยนแปลงคือ
 ควำมกลัว
 พื้นที่แห่งควำมคุ้นเคย (Comfort Zone)
 เป้ำหมำยวม่ชัดเจน
 วงจรพฤติกรรม (ควำมคิด  ควำมรู้สึก  กำรกระทำ  พฤติกรรม)
 คุณสมบัติของผู้ประสบควำมสำเร็จ
แนวทำงกำรฝึกอบรม
 ทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรมวด้คิด และระลึกถึงสิ่งที่ทำมำในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบมำถึงปัจจุบัน และจะส่งผล
ต่อวปในอนำคต ถ้ำวม่มกี ำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อมองเห็นตัวเองชัดขึ้น ก็จะสำมำรถเลือกเรื่องที่จะ
เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง เพื่อนำวปฝึกฝนต่อวป
 ทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรมวด้เรียนรู้ เรื่องอุปสรรคที่ทำให้วม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อเอำชนะวด้อย่ำงง่ำยๆ
เมื่อเข้ำใจอุปสรรคอย่ำงแท้จริง
 Work Shop : การชมตัวเอง
: สร้ำงควำมมั่นใจในตัวเอง จะทำให้เกิดควำมกล้ำในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง
และเปลี่ยนควำมเชื่อใหม่ๆ เพื่อให้กำรฝึกฝน เป็นวปอย่ำงรำบรื่น
 กำรฝึกฝน : นำเรื่องที่ตัวเองอยำกเปลี่ยนแปลงวปฝึกฝน ด้วยแนวควำมเชื่อใหม่ และพร้อมจะก้ำวข้ำม
อุปสรรค จนกลำยเป็นอุปนิสัยใหม่ของตัวเอง
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4.หลักสูตรหัวหน้ำงำนพันธุ์แท้ขององค์กร (Your Leadership@Work) หลักสูตร 1 วัน
หลักกำร/แนวควำมคิด


ปัจจุบันองค์กรให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำหัวหน้ำงำน ( ผู้เชี่ยวชำญในงำนที่ทำ) ในเรื่องภำวะควำมเป็น
ผู้นำในตัวเองค่อนข้ำงมำก เพรำะหัวหน้ำงำนต้องเป็นผู้พัฒนำทีมงำนให้มีควำมเชี่ยวชำญเหมือนตัวเอง
และสำมำรถทำหน้ำที่แทนวด้ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำงอย่ำงของตัวเอง



คุณสมบัติหลักที่หัวหน้ำงำนควรวด้รับกำรพัฒนำ เช่น กล้ำในกำรตัดสินใจ, รู้จักแก้ปัญหำ, รับผิดชอบใน
หน้ำที่, กล้ำแสดงออก, พัฒนำลูกน้องวด้ เป็นต้น ดังนั้นหัวหน้ำงำนจึงต้องมีควำมเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น
และนำศักยภำพที่มอี ยู่ออกมำใช้ให้เต็มที่เพรำะหัวหน้ำงำนเคยเป็นผู้เชี่ยวชำญมำก่อน ย่อมพัฒนำลูกน้อง
ให้เป็นผู้เชี่ยวชำญวด้



กำรพัฒนำผู้อื่นในฐำนะหัวหน้ำงำนนั้นต้องสำมำรถพัฒนำตัวเองวด้กอ่ น โดยกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองจำก
ผู้เชี่ยวชำญวปเป็นบทบำทของผู้นำ (หัวหน้ำงำน) ให้วด้และเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้กับทีมงำน สำมำรถให้
พลังผู้อื่นวด้ และพัฒนำภำวะผู้นำในตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
o

o

o

เพื่อทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถนำศักยภำพที่มีอยู่ออกมำใช้วด้อย่ำงเต็มที่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ
ลูกน้องมำกขึน้
เพื่อให้เข้ำใจบทบำทของหัวหน้ำงำนในฐำนะผู้นำวด้ชัดเจนขึ้น และเลือกผู้นำใน Styleที่ตัวเองเห็นว่ำ
เหมำะสมที่สุดในกำรพัฒนำ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยตัวเอง นำวปสู่เป้ำหมำยในกำรพัฒนำตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้น

ขอบเขตของเนื้อหำกำรฝึกอบรม
กำรฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้ำใจ และเกิดแรงบันดำลใจที่จะเป็นหัวหน้ำงำนที่ดี ในสวตล์ของตัวเองซึ่ง
ประกอบวปด้วย


คุณคือผู้เยี่ยมยุทธ์ ( เชี่ยวชำญ ) ในงำนของคุณ
 ศักยภำพของคุณ
 ควำมเชื่อมั่นในตัวเอง
 กล้ำฝันกับเป้ำหมำย
 ควำมสำเร็จเกิดขึ้นวด้ทุกวัน



สำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผู้นำในตัวคุณ

www.e nt rai ni ng. net



กำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง____หัวใจสู่ควำมสำเร็จ
 หลุมพรำงสกัดกั้นศักยภำพของคุณ
 ก้ำวข้ำมหลุมพรำงทำงควำมคิด
 กำหนดเป้ำหมำยกำรเปลี่ยนแปลง
 เปลี่ยนวิธี....พลิกชีวิตคุณ
 สร้ำงเสริมทัศนคติเชิงบวก
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 ควำมหมำยของผู้นำ



 ผู้นำใน Style ของคุณ
 ผู้นำ 5 ระดับ
 ผู้นำรอบทิศทำง ( 360 องศำ )

กรอบในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม

กำรพัฒนำภำวะควำมเป็นผู้นำด้วยตัวคุณเอง
 คุณสมบัติควำมเป็นผู้นำ
 กำรนำศักยภำพออกมำใช้
 ปรับเปลี่ยนสภำพแวดล้อม
 พึ่งพำตัวเอง
 กำรบริหำรทีมงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์

(Frame Work)
Hard Skill

Soft Skill





“

”

“

“

“
www.e nt rai ni ng. net

”
”

Comfort Zone

”
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ตัวอย่ำง Work Shop / กรณีศึกษำ

 ตัวอย่ำง Work Shop หัวข้อ “ กำรชื่นชมตัวเอง ”
 วิธีปฏิบัติ
 ลองชมตัวเองให้เพื่อนๆฟังในด้ำนต่ำงๆเหล่ำนี้
- จุดเด่น
- ควำมสำมำรถพิเศษ - สิ่งที่ภูมิใจ
 ผลที่ได้รับจำก Work Shop หัวข้อ “ กำรชื่นชมตัวเอง”
: กำรชมตัวเองจะทำให้เกิดควำมมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นคนส่วนใหญ่ให้นิยำมกำรรักตัวเองกำรชมตัวเอง
แบบผิดๆ เช่น เดี๋ยวจะหลงตัวเอง, ทำให้เห็นแก่ตัว เป็นต้น ซึ่งกำรชมตัวเองแบบสร้ำงสรรค์นั้นจะทำให้เรำมี
เป้ำหมำยในตัวเองเพิ่มขึ้นเพรำะเรำเห็นคุณค่ำของตัวเองแล้ว
 กำรนำไปฝึกฝนต่อไป
: ลองฝึกชมตัวเองต่อหน้ำกระจกบ่อยๆเพื่อให้กำลังใจตัวเองในกำรเอำชนะอุปสรรคต่ำงๆ ที่กำลังเจอ
หรือแก้อำกำรท้อถอยวด้ยิ่งชมตัวเองมำกหรือบ่อยแค่วหนจะทำให้เรำมีพลังในกำรทำงำนมำกขึ้นเท่ำนั้น
 สำเหตุที่ทำให้เรำเปลี่ยนตัวเองได้
: คนทุกคนต้องกำรคำชมแต่ส่วนใหญ่จะรอจำกผู้อื่นเมื่อวม่คอ่ ยวด้ก็จะรู้สึกท้อถอย หรือหมดแรงในกำร
ทำงำนแต่ถ้ำเรำชมตัวเองวด้เรำก็จะรู้สึกดีเพรำะควำมรู้สึกของเรำวม่รู้หรอกว่ำใครชมขอให้เป็นคำชมก็พอ

www.e nt rai ni ng. net
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ผู้ที่เหมำะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้ำงำน

 ผู้จัดกำร

รำยละเอียดและเทคนิคที่อำจำรย์ใช้ในกำรดำเนินกำรฝึกอบรม
(รูปแบบกำรฝึกอบรมโดยรวม)


กำรละลำยพฤติกรรม (Ice Breaking)
ปรับจูนแนวควำมคิดเบื้องต้นของผู้เข้ำฝึกอบรมกับเนื้อหำตำมหลักสูตร
o แนะนำตัวเอง
o คำสำคัญ (Key Words)
o คำถำมสร้ำงแนวควำมคิด



กำรสำรวจตัวเอง , กำรมองเห็นตัวเองและกำรยอมรับตัวเอง
กำรทำให้ผู้เข้ำฝึกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนำวปสู่กำรอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเอง
o ค้นหำหลุมพรำงทำงควำมคิดในเรื่องต่ำงๆ
o สำรวจพฤติกรรมของตัวเองในด้ำนต่ำงๆ
o เรียนรู้ธรรมชำติของกำรเปลี่ยนแปลง



กำหนดเป้ำหมำยที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุ้นให้ผู้เข้ำฝึกอบรม ทดสอบกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ำยๆ
o เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนควำมคิดในเรื่องต่ำงๆ ด้วยตัวเอง
o กำหนดแนวทำงของตัวเองใหม่



กำหนดคุณสมบัติที่จะนำวปพัฒนำตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี (How to) ที่เหมำะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อกำรพัฒนำตัวเอง
o กำรเตรียมควำมพร้อมของตัวเอง
o วำงแผนกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงมีขั้นตอน
o เลือกกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภำพแวดล้อมใหม่



สร้ำงควำมคำดหวังก่อนกำรฝึกอบรม
เทคนิคกำรทให้ผู้เข้ำฝึกอบรมเขียนควำมคำดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดกำรอบรม
o ทำให้ผู้เรียนจดจ่อต่อกำรเรียนรู้ เพรำะอยำกเรียนของตัวเอง
o นำเรื่องที่ให้เรียนรู้วปใช้วด้จริง

www.e nt rai ni ng. net
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 Workshop ประเด็นสำคัญที่สำมำรถวปฝึกฝนวด้

ดำเนินกำร Workshop ในเรื่องที่สำคัญเพื่อให้เข้ำใจและนำวปฝึกฝนวด้จริง
o กระตุ้นให้ คิด  เขียน  พูด
o กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันใน Class
o กำรนำเสนอกลุม
่ จำกกำรระดมควำมคิดเห็น
o กำรนำวปใช้ฝึกฝนกับตัวอง


กำรบ้ำนเพื่อนำวปฝึกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผู้เข้ำฝึกอบรมยืนยันกับตัวเองว่ำจะนำวปปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
o เรื่องที่วด้รับจำกกำรอบรม
o เรื่องที่ชอบ
o เรื่องที่จะนำวปปฏิบัติเป็นเรื่องแรก
o กำรบ้ำนของตังเอง



กิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้ให้เกิดควำมสนุกสนำน
จัดกิจกรรมให้เหมำะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้ำฝึกอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหำ
o เกม / กำรละเล่น
o Role Playing
o
o

นิทำนให้แนวควำมคิด
กรณีศึกษำ

www.e nt rai ni ng. net
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แนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่ำงยั่งยืน
“กำรเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมสุขที่ได้ทำ”
กำรสร้ำงกิจกรรมหลังกำรฝึกอบรมนับว่ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพรำะจะทำให้กำรพัฒนำตัวเองเกิดควำม
ต่อเนื่อง และหำกสำมำรถทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมดำเนินกำรฝึกฝนในเรื่องที่เขำอยำกเปลี่ยนแปลงวด้ยำวนำน
ก็จะทำให้เขำสำมำรถสร้ำงอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมำวด้ เมือ่ มีควำมมั่นใจในกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแล้ว เขำก็จะสำมำรถสร้ำงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อวปวด้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยัง
สำมำรถนำวปให้ผู้อื่นวด้พัฒนำต่อวปวด้ด้วย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถพัฒนำตัวเองวด้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมวด้
ควรเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรฝึกอบรม ทำให้เขำนึกถึงบรรยำกำศในกำรฝึกอบรมและเขำ
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนำตัวเองให้ดีขึ้น

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

กำรบ้ำนสำหรับกำรนำวปฝึกฝนหลังกำรอบรม
เอกสำรอ้ำงอิงสำหรับนำวปประกอบกำรฝึกฝน
เว็บวซด์ด้ำนกำรพัฒนำตัวเอง เพื่อศึกษำเรื่องต่ำงๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมำย Reminder จำกอำจำรย์ปกรณ์แวะมำทักทำย
สมัคร Mailing List รับข่ำวสำรด้ำนกำรพัฒนำ
กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
กำรติดตำมผล (Follow up) โดยทีม วิทยำกรผู้ช่วย (มีค่ำใช้จ่ำย)
กำรสร้ำงโครงกำรร่วมกันในองค์กรโดย HRD
กำรดำเนินกำร Clinic โดยอำจำรย์ปกรณ์ (มีค่ำใช้จ่ำย)

ผลลัพธ์จำกกำรฝึกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสำคัญของตัวเองที่จะนำวปพัฒนำ แต่จะหยุดกำรพัฒนำ
กลำงคันเพรำะวม่สำมำรถเอำชนะสภำพแวดล้อมวด้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่ำนี้จะช่วยให้เขำสำมำรถพัฒนำตัวเอง
ต่อวปวด้ด้วยตัวของเขำเอง

โดยสรุปแนวทำงกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่องสำมำรถทำได้โดย
1. ตัวผู้เข้ำอบรม พัฒนำตนเอง โดยใช้




กำรบ้ำนที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะนำวปทำ (ถ้ำมี)
เอกสำรเพิ่มเติมสำหรับนำวปฝึกฝน
แหล่งควำมรู้เตือนควำมทรงจำในเว็บวซด์ Pakornblog.com
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OLPG2.2 - การพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่



2.

ติดตำมผลกำรอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกค้ำ



3.

ควำมรู้ส่งตรงถึงที่ จำก ทีม วิทยำกรผู้ช่วย ถึงผู้เข้ำอบรม
จดหมำย Reminder (ทักทำย) จำกอำจำรย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ (3 เดือน)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยผู้เข้ำอบรมเอง หรือ ร่วมกับ HRD (ถ้ำมี)
Mailing List

ตำมกำรบ้ำนที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะนำวปทำ (ถ้ำมี)
กำรสร้ำงโครงกำรพัฒนำ / อำนวยควำมสะดวก ให้ผู้เข้ำอบรม พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
HRD

ติดตำมผลกำรอบรม โดย วิทยำกรผู้ช่วย ของ อำจำรย์ปกรณ์


4. Clinic

ดำเนินกำรแทน HRD โดยมีรำยงำนสรุปผล ควำมเปลี่ยนแปลงให้

โดย อ.ปกรณ์

ดำเนินฝึกอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผู้เข้ำอบรมทำกำรบ้ำน (งำนที่ผู้เข้ำอบรมบอกว่ำต้องกำรวป
พัฒนำ) และ อำจำรย์ มำให้คำแนะนำ
กรณีกำรติดตำมผลแบบมีคำ่ ใช้จ่ำย หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำติดต่อทีมงำนเพื่อขอรำยละเอียด
รูปแบบและกำรดำเนินกำรเพื่อนำเสนอเพิ่มเติม
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