การพัฒนาภาวะความเปนผูน ํา (หลักสูตร 2 วัน)

Course outline หลักสูตรมหัศจรรย
การพัฒนาภาวะความเปนผูน ํา
(Leadership within You)
( หลักสูตร 2 วัน )
โดย

นาย ปกรณ วงศรัตนพิบูลย
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

"พัฒนา 3 เกง: เกงงาน เกงคน เกงจัดการ
โดย ดึงศักยภาพของคุณสมบัติความเปนผูนําในตัวเองมาใชใหเต็มที่"
หลักการ/แนวความคิด
 ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและผันผวนมาก ทําใหผูบริหารสมัยใหมตองเตรียมพรอม
สําหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแคทําหนาที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อใหทีมงานดําเนินการตาม
เปาหมายนั้น ไมเพียงพออีกตอไปแลว ผูบริหารตองปรับตัวเองมาเปนผูนําเพื่อการปฎิรูปซึ่งสามารถสราง
แรงบันดาลใจใหคนในองคกร ใชศักยภาพของตัวเองอยางเต็มความสามารถ และทําใหคนเกง (Talent
People) ทํางานตามความสามารถและมุงมั่นสูเปาหมายขององคกร
 องคกรโดยสวนใหญจะไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย อยางราบรื่นหรือไมสามารถขยายธุรกิจให
กาวหนาไดมากเทาที่ตองการ สาเหตุสําคัญเรื่องหนึ่งคือ การขาดผูบริหารระดับกลาง ที่มีความกระตือรือรน
มุงมั่นในเปาหมาย และภาวะความเปนผูนํา
 การดําเนินธุรกิจในปจจุบนั สวนใหญจะเกิดขึ้นที่แกนกลางขององคกรโดยการบริหารงานผานทีมงาน
ผูบริหารระดับกลาง และผลักดันผลงานผานทีมงานของฝายตางๆ ดังนัน้ ความสําเร็จขององคกรจึงผูกกับ
ผูบริหารระดับกลางคอนขางสูงมาก องคกรจึงควรใหความสําคัญในการพัฒนาผูบริหารระดับกลางใหเกิด
ภาวะความเปนผูนํา และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ
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การพัฒนาภาวะความเปนผูน ํา (หลักสูตร 2 วัน)
 การพัฒนาภาวะผูนําใหเกิดขึ้นในองคกร เพื่อใหสงผลตอการดําเนินงานของธุรกิจนัน้ ระบบการเรียนรูตอง
ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับเปาหมายและแผนงานจน
สามารถสรางผลลัพธที่ดีใหเกิดขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
 การพัฒนาใหเกิดผลสูงสุดตอองคกร จําเปนตองมีการพัฒนากลุมพนักงานที่มีความสําคัญตอองคกร ซึ่งเปน
ผูขับเคลื่อนองคกรหลัก คือ กลุมผูบริหารระดับกลาง ผูจดั การ และหัวหนาหนวยงานใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอองคกรโดยรวม

วัตถุประสงค
 เพื่อทําใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําศักยภาพที่มีอยูอ อกมาใชไดอยางเต็มที่เพื่อใหเปนทีย่ อมรับของ

ลูกนองมากขึน้
 เพื่อใหเขาใจบทบาทของหัวหนางานในฐานะผูนําไดชัดเจนขึ้น และเลือกผูนําใน Styleที่ตัวเองเห็นวา

เหมาะสมที่สดุ ในการพัฒนา
 เพื่อกระตุน
 ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงตัวเอง ดวยตัวเอง นําไปสูเปาหมายในการพัฒนาตัวเองใหดยี ิ่งๆขึ้น

ความคาดหวังของผูบริหารระดับสูงตอผูจัดการ
 ความกระตือรือรน

ผูจัดการตองแสดงความกระตือรือรนใหเปนตัวอยางกับทีมงานไมวาสภาพแวดลอมจะเปนชนไรก็สามารถที่
จะมุงมั่นในเปาหมายของงานได
 ความกลาตัดสินใจ

ปจจุบันผูจัดการสวนใหญไมกลาตัดสินใจจะโยนเรื่องใหกับผูบริหารระดับสูงตัดสินใจเปนสวน ใหญ ทํา
ใหงานลาชาและขาดประสิทธิผล ซึ่งที่ถูกตองแลวผูจัดการตองตัดสินใจในงานของตัวเองใหได
 การสื่อสารอยางสรางสรรค

ผูจัดการหลายคนไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดดีโดยเฉพาะอยางยิ่งกับทีมงาน ทําใหทีมงานขาด
ประสิทธิภาพ เพราะไมเขาใจในเปาหมาย หรือ วิสัยทัศนของผูจัดการ ดังนั้นควรพัฒนาเรื่องการสื่อสาร
ใหกับผูจดั การมากๆ
 การมุงมั่นทุมเทกับเปาหมาย

ผูจัดการในฐานะ ผูนําทีมงานตองมุงมั่นทุม เทกับเปาหมายเพราะผูตามก็จะทําตามผูนาํ เมื่อผูนํามุงมั่น
ทีมงานก็จะมุงมั่นตาม เปาหมายตางๆก็จะบรรลุผลสําเร็จได
 ความพรอมในการเปลี่ยนแปลง

ปจจุบันการแขงขันรุนแรงและโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ผูนําตองพรอมเสมอสําหรับการเปลี่ยนแปลง และ
ควรเปนตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ดวยซ้ํา
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การพัฒนาภาวะความเปนผูน ํา (หลักสูตร 2 วัน)
 ความเปนผูนํารอบทิศทาง (360 องศา)

ผูจัดการที่มีคณ
ุ ภาพตองเปนผูนํารอบทิศทางซึ่งสามารถนําบุคคลนั้นๆไดครบเชน หัวหนางาน, เพื่อน
รวมงาน และลูกนองในทีมงาน
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กรอบในการดําเนินการฝกอบรม

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

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 3 of 11

การพัฒนาภาวะความเปนผูน ํา (หลักสูตร 2 วัน)

ขอบเขตของเนื้อหาการฝกอบรม
การฝกอบรมจะมุงเนนใหเขาใจ และเกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะเปนหัวหนางานที่มีจิตวิทยาการบริหารและ
การจูงใจผูใตบังคับบัญชา ในสไตลของตัวเองซึ่งประกอบไปดวย
Day I : การพัฒนาภาวะผูนาํ ในตัวเอง

 สํารวจแนวความคิดเกี่ยวกับผูนําของตัวเอง


คุณอยากเปนผูน ําหรือไม?



คุณเปนผูนําแบบไหน?



คุณพัฒนาภาวะผูนําในตัวเองอยางไร?



ความเชื่อเกีย่ วกับผูนําของคุณ?

 การเปลี่ยนแปลงตัวเอง...หัวใจของความเปนผูนํา


หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเปนผูนํา



เรียนรูธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง



เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด



Workshop I: การเอาชนะหลุมพราง ทางความคิด



กรณีศึกษา: การเอาชนะหลุมพราง

 หลักพื้นฐานแหงการเปนผูนาํ 10 ประการ


ผูมีอิทธิพลเหนือผูอื่น (Influence)



การจัดลําดับความสําคัญ (Priorities)



ความหนักแนน มั่นคง (Integrity)



ผูสรางการเปลี่ยนแปลง (Creating Positive Change)



ผูแกปญหา, แกไขสถานการณ (Problem Solving)



การมีทัศนคติเชิงบวก (Attitude)



การใหความสําคัญเรื่องคน (People)



การมีวิสัยทัศน (Vision)



การมีวินยั ในตัวเอง (Self- Discipline)



การพัฒนาทีมงาน (Staff

Development)

 การพัฒนาภาวะผูนํากับการทํางาน


ปจจุบันคือสิ่งที่สําคัญที่สุด



กลาฝน...กลาทํา
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การพัฒนาภาวะความเปนผูน ํา (หลักสูตร 2 วัน)


ความสําเร็จเกิดขึ้นไดทกุ วัน



Workshop II: การประยุกตใชภาวะผูนํากับการทํางาน

Day II การพัฒนาการทํางานและทีมงาน

 การบริหารทีมงาน...ในฐานะผูนํา


คุณมีภาวะผูนาํ ระดับไหน?



การเปนผูนํารอบทิศทาง (360 องศา)



กฎแหงการเปนผูนํา



Workshop: การพัฒนาภาวะผูนํารอบทิศทาง

 การพัฒนาทีมงาน...ในฐานะผูนํา


การดึงศักยภาพของตัวเอง



องคประกอบหลักที่ทําใหความคิดเห็นแตกตาง



ทุกอยางคือทางเลือกของคุณ



ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอม



การพึ่งพาตัวชวย



Workshop: การพัฒนาทีมงาน

 ผูนํา..ในฐานะโคช


บทเรียนจากการเปนผูนํา (ประสบการณ)



ภาพลักษณของผูนําในฐานะโคช



หัวใจสําคัญของการโคชชิ่ง



เทคนิคการโคชชิ่งทีมงาน (ประสบการณ)



กรณีศึกษา: ผูนําในฐานะโคช

 ผูนําพัฒนาทีมงานใหเปนทีมเวิรค


ปจจัยสําคัญรวมกันของทีมเวิรค



องคประกอบสําคัญของทีมเวิรค



ภารกิจสําคัญของผูนําในฐานะโคช



เคล็ดลับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง

 การบานเพื่อการนําไปฝกฝนและปฏิบัติจริง
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การพัฒนาภาวะความเปนผูน ํา (หลักสูตร 2 วัน)

แนวทางการพัฒนาตามโครงการ










การเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning) โดยผูเรียนเปนบุคคลสําคัญที่ตองเรียนรูดว ยตัวเอง และนําความรู
ที่ไดเรียนรูไปใชไดในทันที ดวยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเปาหมายจะใหผูบริหารระดับสูงมีสวนรวมในการกําหนด เพื่อใหไดทิศทางที่
องคกรตองการ และเพื่อใหสามารถ ดําเนินการตอไปไดอยางยั่งยืนภายหลังจากทีจ่ บสิ้นโปรแกรมการ
พัฒนาแลว
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
 การบรรยายเนือ
้ หา
 Work shop สรางสถานการณ
 เกมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 การบานเพื่อการนําไปฝกฝนอยางตอเนื่อง
ผูบริหารระดับสูงควรมีสวนรวมในการฝกอบรม เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารระดับกลาง,
ผูจัดการ วาไปในทิศทางใด จะไดสามารถสนับสนุนชวยเหลือใหเปลีย่ นแปลงอยางเปนธรรมชาติในที่สุด
ในระหวางการทํางานปกติ
วิทยากรทําหนาที่เพียงผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) ทําใหการพัฒนาเปนไปตาม
ธรรมชาติของผูเรียนรูนั้นๆ โดยการเรียนรูท ี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดวยตัวเอง

ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอยางWork Shop หัวขอ “ เรื่องเลานาภูมิใจ (กาวขามอุปสรรคดวยทัศนคติเชิงบวก) ”
วิธีปฏิบตั ิ
เลือกเรื่องที่เราประสบความสําเร็จในอดีตที่เราภาคภูมใิ จ นํามาเลาใหกับเพื่อนๆ ฟง
- เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณใด
- สาเหตุที่เรารูส ึกภาคภูมใิ จ
- อุปสรรคในขณะนัน้ คือเรือ่ งอะไร
- เราผานเหตุการณนี้มาไดอยางไร
- อยากใหแงคดิ กับเพื่อนๆ อยางไร
ผลที่ไดรับ
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การพัฒนาภาวะความเปนผูน ํา (หลักสูตร 2 วัน)
: ผูเลาจะเกิดความสุข และนึกยอนอดีตที่เคยเจออุปสรรค แลวผานพนอุปสรรคนั้นๆ มาไดอยางไร
ถาใหเปรียบเทียบกับเรื่องที่กําลังเผชิญอยู เชน งานยาก , นาเบื่อ, ทอถอย, เครียด เปนตน ก็จะทํา
ใหคลายความกังวลเหลานี้ไปไดบาง เมื่อมีสติมากยิ่งขึ้น ก็จะมองเห็นวาอุปสรรค ที่กําลังเผชิญอยู
อาจงายกวาเรื่องที่เราเคยทําสําเร็จมาแลวในอดีต จะทําใหเรากลาที่จะกลับไปเผชิญอุปสรรคไดดี
ขึ้น
การนําไปฝกฝนตอไป
: เมื่อเจออุปสรรค เกี่ยวกับงานที่เผชิญอยู ใหนกึ ถึงเรื่องที่เคยทําสําเร็จในอดีตที่เปนลักษณะ
คลายๆกัน แลวคิดวาเราแกไขไดอยางไร ก็จะทําใหเราเห็นทางออกไดเองครับ
สาเหตุที่ทําใหเราเปลี่ยนตัวเองได
: การคิดเรื่องสําเร็จในอดีต เทากับ เปนการปรับทัศนคติของเราใหเปนบวกในงานนัน้ ๆ เมื่อเปน
บวกแลว เราจะมีวิธีเอาชนะไดเอง

ผูที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหนางาน

 ผูจัดการ

 ผูบริหาร

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
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การพัฒนาภาวะความเปนผูน ํา (หลักสูตร 2 วัน)
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 ประเด็นสําคัญทีส
่ 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 Role Playing
o เกม / การละเลน
o นิทานใหแนวความคิด
o กรณีศึกษา
o











แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยังยื
่ งยืน
“การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา”
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การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงไดยาวนาน
ก็จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลีย่ นแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดว ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใหผูอื่นไดพัฒนาตอไปไดดวย
กิจกรรมที่ชวยใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได
ควรเปนสิ่งที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรม ทําใหเขานึกถึงบรรยากาศในการฝกอบรมและเขา
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองใหดขี ึ้น

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
Mailing List ความรูสงตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูชวย ถึงผูเขาอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย ปกรณ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
การสรางโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยผูเขาอบรมเอง หรือ รวมกับ HRD ( ถามี )
www.entr ain ing .net
www.pak orn blog .com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 9 of 11

การพัฒนาภาวะความเปนผูน ํา (หลักสูตร 2 วัน)
2.

3.

ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกคา


HRD ตามการบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )



การสรางโครงการพัฒนา / อํานวยความสะดวก ใหผูเขาอบรม พัฒนาอยางตอเนื่อง

ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผูชวย ของ อาจารยปกรณ


4. Clinic


ดําเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให

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

กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียดรูปแบบ
และการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิ่มเติม
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