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Course outline หลักสูตรมหัศจรรย
หลักสูตรผูนํา......สรางทีมเวิรค ทีมในฝน
โดย

นาย ปกรณ วงศรัตนพิบูลย
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด
 การทํางานเปนทีม หัวใจสําคัญที่ยิ่งใหญชว ยสงเสริมและนําทีมไปสูเปาหมายทีย่ ิ่งใหญได บุคคลมี
ความสามารถแตไมทํางานรวมกัน ทีมก็ไมอาจประสบความสําเร็จตามเปาหมายได ดังนั้นการทําให
บุคคลในทีมชวยกันและรวมมือกันโดยการทํางานเปนทีมจึงเปนบทบาทสําคัญของผูนําทีมงานนั้น
 ผูนําไมอาจสรางทีมงานที่มปี ระสิทธิได ถาไมใหความสําคัญกับทีมและทีมที่เวิรคนัน้ ทุกคนในทีมตอง
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองใหสอดคลองกับเปาหมายของทีมแทนที่จะเปนเปาหมายสวนตัว ดังนั้น
ผูนําจะสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในทีม โดยที่ผูนําตองเปนผูเปลี่ยนแปลงเปนคนแรกของทีม
 ทีมเวิรคที่ดีนนั้ ตองเริ่มตนที่ บุคคลในทีมนั้นตองเวิรคกอนแลวนําความรูความสามารถมารวมกันทํางาน
ใหทีมเวิรค ทีมเวิรคหลายๆทีมในองคกรเมื่อมาประกอบกันในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ,
พันธกิจและวิสัยทัศนขององคกร ดังนั้นผูน ําจึงตองเริ่มตนที่การพัฒนาใหบุคลากรในทีมเวิรค โดยเฉพาะ
ผูนําตองเวิรคดวย

วัตถุประสงคของหลักสูตร
 เพื่อสรางแนวความคิดในเรือ่ งทีมเวิรคใหกับหัวหนางาน / ผูจัดการไดนําไปปฏิบัตใิ ชในการบริหาร
ทีมงาน
 เพื่อพัฒนาใหผูนํามีแนวทางและวิธีการในการสรางทีมใหเวิรคดวย ปจจัยสําคัญตางๆโดยเลือกแนวทางที่
เหมาะกับตัวเราเอง
 เพื่อกําหนดภารกิจที่สําคัญของผูนําในการสรางทีมเวิรคเปนแบบแผนที่ใชในการบริหารทีมงานทีด่ ี
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รายละเอียดของหลักสูตร (Course Outline)


สํารวจแนวความคิดเกี่ยวกับทีมงาน
o
o
o
o



สรางทีมใหเวิรค...ในฐานะผูนํา
o
o
o
o



o
o
o
o

การใหความสําคัญกับทีมงาน
การสื่อสารและปฏิสัมพันธ
การใสใจซึ่งกันและกัน
การสรางกําลังใจใหกับทีม
การบรรลุเปาหมายรวมกัน

ภารกิจของผูนําสรางทีมเวิรค
o
o
o
o
o



กําจัด...ปจจัยที่ทําใหทีมไมเวิรค
ผูนําการเปลี่ยนแปลงเริ่มที่ตวั คุณ
สรางการเปลี่ยนแปลงในทีมงาน
คุณสมบัติของทีมเวิรค

องคประกอบที่สําคัญของทีมเวิรค
o



ภาพลักษณทีมในฝนที่ตองการ
คุณสมบัติที่ทีมงานควรมี
เปาหมายของทีมงานที่รวมกัน
สถานการณของทีมในปจจุบัน

สรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับทีม
กําหนดเปาหมายรวมกัน
คุณคาที่ทีมยึดถือ
แนวทางปฏิบัติงาน
การทํางานเปนทีม

การบาน : ผูนําสรางทีมเวิรคดวยตัวเอง

ผูที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหนางาน

 ผูจัดการ
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แนวทางการพัฒนาตามโครงการ










การเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning) โดยผูเรียนเปนบุคคลสําคัญที่ตองเรียนรูดว ยตัวเอง และนําความรู
ที่ไดเรียนรูไปใชไดในทันที ดวยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเปาหมายจะใหผูบริหารระดับสูงมีสวนรวมในการกําหนด เพื่อใหไดทิศทางที่
องคกรตองการ และเพื่อใหสามารถ ดําเนินการตอไปไดอยางยั่งยืนภายหลังจากทีจ่ บสิ้นโปรแกรมการพัฒนา
แลว
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
 การบรรยายเนือ้ หา
 เกมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 Work shop สรางสถานการณ
 การบานเพื่อการนําไปฝกฝนอยางตอเนื่อง

ผูบริหารระดับสูงควรมีสวนรวมในการฝกอบรม เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารระดับกลาง,
ผูจัดการ วาไปในทิศทางใด จะไดสามารถสนับสนุนชวยเหลือใหเปลีย่ นแปลงอยางเปนธรรมชาติในที่สุด ใน
ระหวางการทํางานปกติ
วิทยากรทําหนาที่เพียงผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) ทําใหการพัฒนาเปนไปตามธรรมชาติ
ของผูเรียนรูนนั้ ๆ โดยการเรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดวยตัวเอง

ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอยางWork Shop หัวขอ “ การชื่นชมผูอื่น (จับถูก) ”
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วิธีปฏิบตั ิ
 ลองนึกถึงใครก็ได เชน หัวหนา , เพื่อน , ลูกคา , ลูกนอง เปนตน คิดถึงจุดเดนของเขาที่เราประทับใจ
และอยากปฏิบัติตาม เลาใหเพื่อนๆใน Class เชน - จุดเดน - ความสามารถพิเศษ - อุปนิสัยที่ดี
ผลที่จะไดรับ
 การชื่นชมอยางจริงใจ จะทําใหความสัมพันธระหวางเรากับผูนั้นแนนแฟนยิ่งขึ้น เพราะคนทุกคน
ชอบคําชม และเมื่อเราชมผูอื่นมากเทาไร ผูอื่นก็จะชมเรามากขึ้นเทานัน้ เทากับตางคนตางใหกําลังใจซึ่งกันและ
กัน ทําใหทัศนคติของเราเกีย่ วกับคนเปนในเชิงบวกมากขึ้น (อยากขอย้ําวาเรื่องที่เราชมนั้นมาจากความรูสึกที่
แทจริงของเรา ไมใชเสแสรงนะครับ)
การนําไปฝกตอไป
 ตอไปนี้ใหบอกกับตัวเองวา เราจะเริ่มจากการหาขอดีของผูที่เราเกี่ยวของกอนโดยการจับถูก ถึงแม
คนๆนั้นเราจะรูสึกไมถูกใจก็ตาม เราก็จะพยายามหาขอดีของเขาใหเจอ (เชื่อแนวาทุกคนมีขอดีครับ แตเราไม
พยายามหาเทานั้นเอง) ลองฝกตัวเองในระหวางการประชุม ใหหาจุดเดนหรือขอดีและความสามารถของแตละ
คนที่เราประชุมดวย จะทําใหเรามีความสุขกับการประชุมมากขึ้นเลยครับ เมื่อเราเห็นขอดีของใครแลว เราก็จะ
รับฟงมากขึ้นก็จะทําใหเราไดรับความรูใหมๆเพิ่มขึ้น เห็นไหมครับมีแตขอดีๆทั้งนั้น
สาเหตุที่ทําใหเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได
 การสรางความสัมพันธกบั ผูอื่นที่ดี คือ การใหความสําคัญกับเขา ซึ่งก็ควรเริ่มจากการจับถูกในตัวเขา
กอน เมื่อฝกฝนบอยๆเราจะมีทัศนคติที่ดีขนึ้ เลยครับ

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
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กําหนดเปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุนใหผูเขาฝกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบงายๆ
o เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนความคิดในเรื่องตางๆ ดวยตัวเอง
o กําหนดแนวทางของตัวเองใหม
กําหนดคุณสมบัติที่จะนําไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพือ่ การพัฒนาตัวเอง
o การเตรียมความพรอมของตัวเอง
o วางแผนการพัฒนาตัวเองอยางมีขั้นตอน
o เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหม
สรางความคาดหวังกอนการฝกอบรม
เทคนิคการทใหผูเขาฝกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธเมื่อสิ้นสุดการอบรม
o ทําใหผูเรียนจดจอตอการเรียนรู เพราะอยากเรียนของตัวเอง
o นําเรื่องที่ใหเรียนรูไปใชไดจริง
Workshop ประเด็นสําคัญทีส่ ามารถไปฝกฝนได
ดําเนินการ Workshop ในเรือ่ งที่สําคัญเพื่อใหเขาใจและนําไปฝกฝนไดจริง
o กระตุนให คิด  เขียน  พูด
o การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
o การนําเสนอกลุมจากการระดมความคิดเห็น
o การนําไปใชฝก
 ฝนกับตัวอง
การบานเพื่อนําไปฝกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผูเขาฝกอบรมยืนยันกับตัวเองวาจะนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่องที่ไดรับจากการอบรม
o เรื่องที่ชอบ
o เรื่องที่จะนําไปปฏิบัติเปนเรื่องแรก
o การบานของตังเอง
กิจกรรมเสริมการเรียนรูใหเกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมในแตละกลุมที่เขาฝกอบรมและสอดคลองกับเนื้อหา
o เกม / การละเลน
o Role Playing
o นิทานใหแนวความคิด
o กรณีศึกษา
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แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
“ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา ”
การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงไดยาวนานก็
จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดว ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใหผูอื่นไดพัฒนาตอไปไดดวย
กิจกรรมที่ชวยใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดลอมไดควร
เปนสิ่งที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรม ทําใหเขานึกถึงบรรยากาศในการฝกอบรมและเขาเลือก
เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองใหดีขึ้น

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
www.entr ain ing .net
www.pak orn blog .com
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ผูนํา....สรางทีมเวิรคทีมในฝน




Mailing List ความรูสงตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูชวย ถึงผูเขาอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย ปกรณ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
การสรางโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยผูเขาอบรมเอง หรือ รวมกับ HRD ( ถามี )

2. ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกคา



HRD ตามการบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
การสรางโครงการพัฒนา / อํานวยความสะดวก ใหผูเขาอบรม พัฒนาอยางตอเนื่อง

3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผูชวย ของ อาจารยปกรณ


ดําเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให

4. Clinic โดย อ.ปกรณ


ดําเนินฝกอบรมเพิ่มเติม โดยใหผูเขาอบรมทําการบาน (งานที่ผูเขาอบรมบอกวาตองการไปพัฒนา)
และ อาจารย มาใหคําแนะนํา

กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียด
รูปแบบและการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิม่ เติม

www.entr ain ing .net
www.pak orn blog .com
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