การพัฒนาผูจดั การมือใหม

Course outline หลักสูตรมหัศจรรย
การพัฒนาผูจัดการมือใหม
( The First time Manager )
(หลักสูตร 1 วัน)
โดย
นาย ปกรณ วงศรัตนพิบูลย
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด
 องคกรโดยสวนใหญใหโอกาสคนที่ตั้งใจทํางาน , มีความรูความสามารถในงาน , รับผิดชอบและมีความ
ภักดีตอองคกรในการเลื่อนตําแหนงจากพนักงานขึ้นเปนหัวหนางานหรือผูจัดการ โดยที่ขาดเรื่องการพัฒนา
ใหเขาสามารถรับบทบาทผูจัดการไดอยางที่เขามั่นใจ ทําใหหลายองคกร “เสียพนักงานดีๆไปหนึ่งคน แต
ไดผูจัดการทีไ่ มพรอมมาหนึง่ คน”
 ผูจัดการหลายคนจําเปนตองใหความสนใจไปที่ผูใตบังคับบัญชา ไมใชตัวงานเพราะผูจ ัดการจําเปนตอง
ทํางานผานผูอื่น ดังนั้นไมควรยึดเอาแนวความคิดของตัวเองเปนหลักควรฟงผูอื่น ผูจดั การยังตองเปนผูนํา
ทีม (ภาวะผูนํา) รอบรูและมองภาพรวมไดอยางถองแท (วิสัยทัศน) กลาตัดสินใจ
 ผูจัดการมือใหมหรือผูบริหารที่ทําหนาที่บริหารจัดการในชวงเริ่มตน หากไมปรับเปลี่ยนตัวเอง ตั้งแต
แนวความคิด, วิธีทํางาน และการปฏิบตั ิตวั เสียใหม แลวยอมทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความสับสน และ
ไมมั่นใจในตัวผูจัดการ สุดทายก็จะนําไปสูการลาออกของพนักงานที่สงู ขึ้น

วัตถุประสงคของหลักสูตร
 เพื่อทําใหผูจดั การมือใหมไดเรียนรูและเขาใจในหลักในการบริหารคนใหไดทั้งงานและทั้งจิตใจจาก
ผูใตบังคับบัญชา
 เพื่อสามารถกําหนดบทบาทของตัวเองในฐานะผูจดั การไดอยางเหมาะสมทํางานในตําแหนงใหมได
อยางมีประสิทธิผล
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 เพื่อสรางแนวทางการพัฒนาตัวเองในเรื่องสําคัญของผูจัดการไดตาม Style ของตัวเอง
 เพือ่ ทําใหเขาใจความแตกตางระหวางการทํางานในฐานะพนักงานกับการทํางานในฐานะผูจดั การได
อยางชัดเจนยิ่งขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 เริ่มตนที่การบริหารคน

 คัดเลือก สอนงาน สรางทีม บทบาทของผูจัดการ



เรียนรูความตองการของมนุษย



กําหนดเปาหมาย



หลุมพรางทางคิดในฐานะผูนํา



การใชคนใหเหมาะสม



การจูงใจผูใตบังคับบัญชา



การพัฒนาทีมงาน



การสรางการยอมรับจากผูอื่น



ภาพลักษณทีมในฝน

 การทํางานรวมกับผูอื่น

 การพัฒนาตัวเอง



การพัฒนา EQ ของตัวเอง



การบริหารเวลา



การสื่อสารอยางสรางสรรค



การมอบหมายงาน



การประสานพลัง



การเปนผูนําการประชุม

 การสรางสมดุลในชีวิต



การสรางทัศนคติเชิงบวก



การรับมือกับการกดดัน



การมีสมดุลในชีวิต

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning) โดยผูเรียนเปนบุคคลสําคัญที่ตองเรียนรูดว ยตัวเอง และนําความรูที่

ไดเรียนรูไปใชไดในทันที ดวยแนวทางของตัวเอง
 กิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง





การบรรยายเนือ้ หา
Work shop สรางสถานการณ
เกมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การบานเพื่อการนําไปฝกฝนอยางตอเนื่อง

 วิทยากรทําหนาที่เพียงผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) ทําใหการพัฒนาเปนไปตาม

ธรรมชาติของผูเรียนรูนั้นๆ โดยการเรียนรูท ี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดวยตัวเอง
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ผูที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหนางาน

ผูจัดการ

ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอยางWork Shop หัวขอ “ การชื่นชมตัวเอง ”
 วิธีปฏิบัติ
 ลองชมตัวเองใหเพื่อนๆฟงในดานตางๆเหลานี้
- จุดเดน
- ความสามารถพิเศษ
- สิ่งที่ภูมิใจ
 ผลที่ไดรับจาก Work Shop หัวขอ “ การชืน่ ชมตัวเอง ”
: การชมตัวเองจะทําใหเกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึน้ คนสวนใหญใหนยิ าม การรัก
ตัวเอง
การชมตัวเองแบบผิดๆ เชน เดี๋ยวจะหลงตัวเอง , ทําใหเห็นแกตวั เปนตน ซี่งการชมตัวเองแบบสรางสรรคนั้น
จะทําใหเรามีเปาหมายในตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็นคุณคาของตัวเองแลว
 การนําไปฝกฝนตอไป
: ลองฝกชมตัวเองตอหนากระจกบอยๆ เพื่อใหกําลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคตางๆ ที่กําลังเจอ
หรือแกอาการทอถอยได ยิ่งชมตัวเองมากหรือบอยแคไหนจะทําใหเรามีพลัง ในการทํางานมากขึ้นเทานัน้
 สาเหตุที่ทําใหเราเปลี่ยนตัวเองได
: คนทุกคนตองการ คําชม แตสวนใหญจะรอจากผูอื่น เมือ่ ไมคอยไดก็จะรูสึกทอถอยหรือ
หมด
แรงในการทํางาน แตถาเราชมตัวเองได เราก็จะรูสึกดี เพราะความรูสกึ ของเราไมรู หรอกวาใครชมขอให
เปน คําชม ก็พอ
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รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารยใชในการดําเนินการฝกอบรม
(รูปแบบการฝกอบรมโดยรวม)


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



การสํารวจตัวเอง, การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทําใหผูเขาฝกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนําไปสูการอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
o คนหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องตางๆ
o สํารวจพฤติกรรมของตัวเองในดานตางๆ
o เรียนรูธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง



กําหนดเปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุนใหผูเขาฝกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบงายๆ
o เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนความคิดในเรื่องตางๆ ดวยตัวเอง
o กําหนดแนวทางของตัวเองใหม



กําหนดคุณสมบัติที่จะนําไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อการพัฒนาตัวเอง
o การเตรียมความพรอมของตัวเอง
o วางแผนการพัฒนาตัวเองอยางมีขั้นตอน
o เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหม



สรางความคาดหวังกอนการฝกอบรม
เทคนิคการทําใหผูเขาฝกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธเมื่อสิ้นสุดการอบรม
o ทําใหผูเรียนจดจอตอการเรียนรู เพราะอยากเรียนของตัวเอง
o นําเรื่องที่ใหเรียนรูไปใชไดจริง
ประเด็นสําคัญทีส่ ามารถไปฝกฝนได
ดําเนินการ Workshop ในเรือ่ งที่สําคัญเพื่อใหเขาใจและนําไปฝกฝนไดจริง

 Workshop
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o
o
o
o

กระตุนให คิด  เขียน  พูด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
การนําเสนอกลุมจากการระดมความคิดเห็น
การนําไปใชฝก ฝนกับตัวอง



การบานเพื่อนําไปฝกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผูเขาฝกอบรมยืนยันกับตัวเองวาจะนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่องที่ไดรับจากการอบรม
o เรื่องที่ชอบ
o เรื่องที่จะนําไปปฏิบัติเปนเรื่องแรก
o การบานของตังเอง



กิจกรรมเสริมการเรียนรูใหเกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมในแตละกลุมที่เขาฝกอบรมและสอดคลองกับเนื้อหา
o เกม / การละเลน
o Role Playing
o นิทานใหแนวความคิด
o

กรณีศึกษา

แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
“การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา”
การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได
ยาวนานก็จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมือ่ มีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดวยตัวเอง
อีกทั้งยังสามารถนําไปใหผูอนื่ ไดพัฒนาตอไปไดดว ย
กิจกรรมที่ชวยใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได
ควรเปนสิ่งที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรม ทําใหเขานึกถึงบรรยากาศในการฝกอบรมและเขา
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองใหดขี ึ้น

กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดมีดังนี้
1.
2.

การบานสําหรับการนําไปฝกฝนหลังการอบรม
เอกสารอางอิงสําหรับนําไปประกอบการฝกฝน
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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






2.

ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกคา



3.

การบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา (ถามี)
เอกสารเพิ่มเติมสําหรับนําไปฝกฝน
แหลงความรูเตือนความทรงจําในเว็บไซด Pakornblog.com
Mailing List ความรูสงตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูชวย ถึงผูเขาอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย ปกรณ 3 ฉบับ (3 เดือน)
การสรางโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยผูเขาอบรมเอง หรือ รวมกับ HRD (ถามี)
ตามการบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา (ถามี)
การสรางโครงการพัฒนา / อํานวยความสะดวก ใหผูเขาอบรม พัฒนาอยางตอเนื่อง

HRD

ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผูชวย ของ อาจารยปกรณ


4. Clinic


ดําเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให

โดย อ.ปกรณ
ดําเนินฝกอบรมเพิ่มเติม โดยใหผูเขาอบรมทําการบาน (งานที่ผูเขาอบรมบอกวาตองการไป
พัฒนา) และ อาจารย มาใหคําแนะนํา

กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียด
รูปแบบและการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิม่ เติม
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