การพัฒนาหัวหนางานคุณภาพขององคกร (3วัน)

Course outline หลักสูตรมหัศจรรย
การพัฒนาหัวหนางานคุณภาพขององคกร
( หลักสูตร 3 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 ผูบริหารตองปรับตัวเองมาเปนผูนําเพื่อการ ปฏิรูปซึ่งสามารถสราง
แรงบันดาลใจใหคนในองคกร ใชศักยภาพของตัวเองอยางเต็มความสามารถ และทําใหคนเกง (Talent
People) ทํางานตามความสามารถและมุงมั่นสูเปาหมายขององคกร
 องคกรโดยสวนใหญจะไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย อยางราบรื่นหรือไมสามารถขยายธุรกิจให
กาวหนาไดมากเทาที่ตองการ สาเหตุสําคัญเรื่องหนึ่งคือ การขาดผูบริหารระดับกลาง ที่มีความกระตือรือรน
มุงมั่นในเปาหมาย และภาวะความเปนผูนํา หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหนางาน (โฟรแมน และ
ทีมลีดเดอร) ในลักษณะของการติดตามผล เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง โดยมีความคาดหวังที่จะลดขอรองเรียน
ของพนักงานในสวนงานการผลิตที่มีตอหัวหนางาน และลดการลาออกของพนักงานใหนอยลง
 การดําเนินธุรกิจในปจจุบนั สวนใหญจะเกิดขึ้นที่แกนกลางขององคกรโดยการบริหารงานผานทีมงาน
ผูบริหารระดับกลาง และผลักดันผลงานผานทีมงานของฝายตางๆ ดังนัน้ ความสําเร็จขององคกรจึงผูกกับ
ผูบริหารระดับกลางคอนขางสูงมาก องคกรจึงควรใหความสําคัญในการพัฒนาผูบริหารระดับกลางใหเกิด
ภาวะความเปนผูนํา และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ ที่ตองสรางการยอมรับจากทีมงาน และมีจติ วิทยาในการ
บริหารและปกครองผูใตบังคับบัญชา
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การพัฒนาหัวหนางานคุณภาพขององคกร (3วัน)
 การพัฒนาภาวะผูนําใหเกิดขึ้นในองคกร เพื่อใหสงผลตอการดําเนินงานของธุรกิจนัน้ ระบบการเรียนรูตอง
ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับเปาหมายและแผนงานจน
สามารถสรางผลลัพธที่ดีใหเกิดขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
 การพัฒนาใหเกิดผลสูงสุดตอองคกร จําเปนตองมีการพัฒนากลุมพนักงานที่มีความสําคัญตอองคกร ซึ่งเปน
ผูขับเคลื่อนองคกรหลัก คือ กลุมผูบริหารระดับกลาง ผูจดั การ และหัวหนาหนวยงานใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอองคกรโดยรวม
 หัวหนางาน/ผูจ ัดการสายการผลิต ของบริษัทโดยสวนใหญเติบโตมาจากผูชํานาญการในการผลิต ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีมาโดยตลอด จึงไดรับการเลื่อนขั้นขึ้นมาเปนหัวหนางาน แตยังขาดการฝกอบรมดานการ
บริหาร และปกครองทีมงาน ทําใหเกิดปญหาการขาดซึ่งการยอมรับของพนักงาน สงผลกระทบถึงความไม
พอใจของพนักงานตอหัวหนางาน การพัฒนาใหหัวหนางาน มีความพรอมที่จะเปนผูนํา และสามารถจูงใจ
ทีมงานใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเปนความตองการของผูบริหาร

วัตถุประสงค
o

o

o
o

เพื่อทําใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําศักยภาพที่มีอยูอ อกมาใชไดอยางเต็มที่เพื่อใหเปนทีย่ อมรับของ
ลูกนองมากขึน้
เพื่อใหเขาใจบทบาทของหัวหนางานในฐานะผูนําไดชัดเจนขึ้น และเลือกผูนําใน Styleที่ตัวเองเห็นวา
เหมาะสมที่สดุ ในการพัฒนา มีจิตวิทยาในการบริหารและการปกครองทีมงาน สามารถจูงใจทีมงานให
ทํางานอยางมีความสุข และบรรลุเปาหมายขององคกร
เพื่อกระตุน ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงตัวเอง ดวยตัวเอง นําไปสูเปาหมายในการพัฒนาตัวเองใหดยี ิ่งๆขึ้น
เพื่อทําใหหัวหนางาน/ผูจัดการ สามารถสรางการยอมรับจากทีมงาน ทั้งผูจัดการและพนักงานไดในลักษณะ
ของผูนํารอบทิศทาง (360 องศา)

ความคาดหวังของผูบริหารระดับสูงตอผูจัดการ/หัวหนางาน
ความกระตือรือรน
ผูจัดการ/หัวหนางาน ตองแสดงความกระตือรือรนใหเปนตัวอยางกับทีมงานไมวาสภาพแวดลอมจะเปนเชน
ไรก็สามารถที่จะมุงมั่นในเปาหมายของงานได
ความกลาตัดสินใจ
ปจจุบันผูจัดการ/หัวหนางาน สวนใหญไมกลาตัดสินใจจะโยนเรื่องใหกับผูบริหารระดับสูงตัดสินใจแทน
ทําใหงานลาชาและขาดประสิทธิผล ซึ่งที่ถูกตองแลวผูจดั การตองตัดสินใจในงานของตัวเองใหได
การสื่อสารอยางสรางสรรค
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การพัฒนาหัวหนางานคุณภาพขององคกร (3วัน)
ผูจัดการหลายคนไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดดีโดยเฉพาะอยางยิ่งกับทีมงาน ทําใหทีมงานขาด
ประสิทธิภาพ เพราะไมเขาใจในเปาหมาย หรือ วิสัยทัศนของผูจัดการ ดังนั้นควรพัฒนาเรื่องการสื่อสาร
ใหกับผูจดั การมากๆ
การมุงมั่นทุมเทกับเปาหมาย
ผูจัดการในฐานะ ผูนําทีมงานตองมุงมั่นทุม เทกับเปาหมายเพราะผูตามก็จะทําตามผูนาํ เมื่อผูนํามุงมั่น
ทีมงานก็จะมุงมั่นตาม เปาหมายตางๆก็จะบรรลุผลสําเร็จได
ความพรอมในการเปลี่ยนแปลง
ปจจุบันการแขงขันรุนแรงและโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ผูนําตองพรอมเสมอสําหรับการเปลี่ยนแปลง และ
ควรเปนตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ดวยซ้ํา
ความเปนผูนํารอบทิศทาง (360 องศา)
ผูจัดการที่มีคณ
ุ ภาพตองเปนผูนํารอบทิศทางซึ่งสามารถนําบุคคลนั้นๆไดครบเชน หัวหนางาน, เพื่อน
รวมงาน และลูกนองในทีมงาน

ขอบเขตของเนื้อหาการฝกอบรม
การฝกอบรมจะมุงเนนใหเขาใจ และเกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะเปนหัวหนางานที่มีจิตวิทยาการบริหารและ
การจูงใจผูใตบังคับบัญชา ในสไตลของตัวเองซึ่งประกอบไปดวย

วันที่ 1 : การเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใจของความเปนผูนํา
 สํารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเปนผูนําของตัวเอง
 นิยามผูนําของตัวเอง
 ความหมายภาวะผูนําที่คณ
ุ ชอบ
 คุณเปนผูนํา Style ไหน
 ความเชื่อเกีย่ วกับผูนําของคุณ
 คนหาหลุมพรางทางความคิดในการปฏิสัมพันธกบั ผูอื่น
 องคประกอบที่ทําใหความคิดเห็นแตกตางกัน
 หลุมพรางที่สกัดกัน
้ ศักยภาพความเปนผูน ํา
 เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 Workshop #1 : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดวยตัวคุณ
 สรางเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน
 คุณมีทัศนคติอยางไรกับเรื่องตางๆ
 ทัศนคติ…เปนทางเลือกของคุณ
 เอาชนะอุปสรรคตางๆ ดวยทัศนคติเชิงบวก
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การพัฒนาหัวหนางานคุณภาพขององคกร (3วัน)

Workshop #2 : สรางความเชื่อมั่นใหกับตัวเอง
 เปลี่ยนความคิด…พลิกชีวิตคุณ






งานของคุณ
เพื่อนรวมงานของคุณ
หัวหนาของคุณ
ลูกนองของคุณ
ชีวิตของคุณ

 การบานสําหรับนําไปฝกฝน

วันที่ 2 : บทบาทของผูนํากับการพัฒนาทีมงาน
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นําไปฝกฝน
 คุณสมบัติความเปนผูนํา…ในตัวคุณ
 วินัยในตัวเอง
 รูจักแกปญหา
 การสื่อสารที่ดี
 รับผิดชอบ
 ทัศนคติที่ดี
 Workshop #1 : คุณสมบัติที่คุณจะนําไปพัฒนาทีมงาน
 ผูนํารอบทิศทาง (360องศา)
 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผูนํา
 ความทาทายของผูนําแกนกลาง
 ความเปนผูนําบุคคลระดับบน
 ความเปนผูนําบุคคลระดับลาง
 คุณคาของผูนํา
 บาทบาทผูนํา ในการประยุกตใชที่เหมาะสมกับทีมงาน




ผูนําในฐานะหัวหนางาน
ผูนําในฐานะโคช
ผูนําในฐานะนักฝกอบรม



ผูนําในฐานะที่ปรึกษา

 Workshop #2 : บทบาทผูนําที่คุณเลือก
 การบานสําหรับนําไปฝกฝน
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วันที่ 3 : ทีมเวิรค…ทีมในฝนของคุณ
 นําเสนอแผนพัฒนาทีมงานใหเพื่อนๆฟง
 ภารกิจที่สําคัญของหัวหนางานในฐานะผูนํา






การกําหนดเปาหมาย (ความฝน)
วางแผนการพัฒนาทีมงาน
การบริหารทีมงานใหเหมาะสม
การเปนตัวอยางที่ดี
คุณคือบุคคลสําคัญสําหรับทีม!

 Workshop #1 : สรางภาพลักษณทีมในฝนของคุณ
 พัฒนาบุคลิกภาพและแนวความคิดของหัวหนางาน






กลาฝน…กลาทํา
ความสําเร็จ (Success) เกิดขึน้ ไดทุกวัน
การดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมของคุณใหม
การพึ่งพาตัวชวย

 Workshop #2 : ปรับเปลี่ยนแนวการบริหารของตัวเองใหม
 บทเรียนสําคัญจากการเปนผูนํา (แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
 ประกาศสรางทีมเวิรคในแนวทางของตัวเอง
 การบานเพื่อนําไปฝกฝน
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กรอบในการดําเนินการฝกอบรม
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ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอยางWork Shop หัวขอ “ การชื่นชมตัวเอง ”
 วิธีปฏิบัติ
 ลองชมตัวเองใหเพื่อนๆฟงในดานตางๆเหลานี้
- จุดเดน
- ความสามารถพิเศษ
- สิ่งที่ภูมิใจ
 ผลที่ไดรับจาก Work Shop หัวขอ “ การชื่นชมตัวเอง ”
: การชมตัวเองจะทําใหเกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น คนสวนใหญใหนิยาม การรัก ตัวเองการชม
ตัวเองแบบผิดๆ เชน เดี๋ยวจะหลงตัวเอง , ทําใหเห็นแกตวั เปนตน ซี่งการชมตัวเองแบบสรางสรรคนั้น จะทํา
ใหเรามีเปาหมายในตัวเองเพิม่ ขึ้นเพราะเราเห็นคุณคาของตัวเองแลว
 การนําไปฝกฝนตอไป
: ลองฝกชมตัวเองตอหนากระจกบอยๆ เพือ่ ใหกําลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคตางๆ ที่กําลังเจอ
หรือแกอาการทอถอยได ยิ่งชมตัวเองมากหรือบอยแคไหนจะทําใหเรามีพลัง ในการทํางานมากขึ้นเทานัน้
 สาเหตุที่ทําใหเราเปลี่ยนตัวเองได
: คนทุกคนตองการ คําชม แตสวนใหญจะรอจากผูอื่น เมือ่ ไมคอยไดก็จะรูสึกทอถอยหรือ
หมด
แรงในการทํางาน แตถาเราชมตัวเองได เราก็จะรูสึกดี เพราะความรูสกึ ของเราไมรู หรอกวาใครชมขอให
เปน คําชม ก็พอ
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การพัฒนาหัวหนางานคุณภาพขององคกร (3วัน)

แนวทางการพัฒนาตามหลักสูตร










การเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning) โดยผูเรียนเปนบุคคลสําคัญที่ตองเรียนรูดว ยตัวเอง และนําความรู
ที่ไดเรียนรูไปใชไดในทันที ดวยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเปาหมายจะใหผูบริหารระดับสูงมีสวนรวมในการกําหนด เพื่อใหไดทิศทางที่
องคกรตองการ และเพื่อใหสามารถ ดําเนินการตอไปไดอยางยั่งยืนภายหลังจากทีจ่ บสิ้นโปรแกรมการ
พัฒนาแลว
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
 การบรรยายเนือ
้ หา พรอมขอซักถามใหเกิดความคิด
 Workshop เพื่อสรางแนวความคิดของผูเขาฝกอบรม
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อใหเกิดความเขาใจ
 สรางบรรยากาศใหเกิดความสนุกสนานดวยเกมและกิจกรรม
 การบานเพื่อการนําไปฝกฝนอยางตอเนื่อง
ผูบริหารระดับสูง หรือผูจัดการที่เปนหัวหนาของผูเขารับการฝกอบรม ควรมีสวนรวมในการฝกอบรม
สังเกตการณเพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของหัวหนางานวา จะไปในทิศทางใด สอดคลองกับเปาหมาย ของ
องคกร จะไดสามารถสนับสนุนชวยเหลือใหเปลี่ยนแปลงอยางเปนธรรมชาติในทีส่ ุด ในระหวางการทํางาน
ปกติ
วิทยากรทําหนาที่เพียงผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) ทําใหการพัฒนาเปนไปตาม
ธรรมชาติของผูเรียนรูนั้นๆ โดยการเรียนรูท ี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดวยตัวเอง และนําไปพัฒนาทีมงานตาม
Style ของแตละบุคคล

แนวทางการพัฒนาองคกรในหนวยงานการผลิต




ธรรมชาติของบุคลากรดานการผลิต
 จํานวนคนมาก ดูแลควบคุมลําบาก
 บุคลากรระดับแรงงาน มีความรูนอย
 หัวหนางานเติบโตมาจากผูชํานาญการ ขาดความรูดานบริหาร
 หัวหนางานอยูก
 ับสภาพแวดลอมที่ไมคอยสื่อสารกัน
 บรรยากาศโดยรวมเปนการทํางานของตัวเอง ขาดการปฏิสัมพันธ
 บุคลากรสวนใหญ ขาดความมั่นใจในตัวเอง
ปญหาหลักๆ ดานพฤติกรรมของบุคลากร (หัวหนางาน)
 ไมคอยพูดและแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะตอนประชุม
 ไมกลาแสดงออก ไมกลานําเสนอเรื่องใหมๆ
 กลัวการตัดสินใจ กลัวความผิดพลาด
 ขาดความมั่นใจในตัวเอง
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การพัฒนาหัวหนางานคุณภาพขององคกร (3วัน)
ขอแคเกงงาน ไมอยากเกงคน (ผูนํา)
 สอนงานเทาทีร่ ู ขาดเทคนิคการจูงใจ
 เกรงกลัวหัวหนางานของตัวเอง
 มองลูกนองในลักษณะไมไดดั่งใจ
 มีความภาคภูมใิ จในตัวเองต่ํา
 ขาดความทะเยอทะยานขอทํางานไปเรื่อยๆ
สิ่งที่ตองการพัฒนาใหหัวหนาในเรื่องหลักๆ
 สรางความมั่นใจในตัวเองและลูกนอง (จับถูก)
 การสื่อสารระหวาง หัวหนา-ลูกนอง และระหวางเพื่อน (รับฟงอยางตั้งใจ)
 การพัฒนาตัวเอง (การดึงศักยภาพ)
 สรางความสุขในการทํางาน (ทัศนคติเชิงบวก)
 การจูงใจผูอื่นใหคลอยตามความคิด (ภาวะผูนํา)




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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การพัฒนาหัวหนางานคุณภาพขององคกร (3วัน)
: 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
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การพัฒนาหัวหนางานคุณภาพขององคกร (3วัน)


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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การพัฒนาหัวหนางานคุณภาพขององคกร (3วัน)

แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
“การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา”
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
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การพัฒนาหัวหนางานคุณภาพขององคกร (3วัน)




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 (งานที่ผูเขาอบรมบอกวาตองการไป
พัฒนา) และ อาจารย มาใหคําแนะนํา

กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียด
รูปแบบและการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิม่ เติม

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