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Course outline ครบเครื่อง
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"มุงเนนการนําศักยภาพที่มีอยูภายในออกมาใชใหเต็มที่"
หลักการ/แนวความคิด


ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและผันผวนมาก ทําใหผูบริหารสมัยใหมตองเตรียมพรอมสําหรับ
การเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแคทําหนาที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อใหทีมงานดําเนินการตามเปาหมาย
นั้น ไมเพียงพออีกตอไปแลว ผูบริหารตองปรับตัวเองมาเปนผูนําเพื่อการปฎิรูปซึ่งสามารถสรางแรงบันดาลใจ
ใหคนในองคกร ใชศักยภาพของตัวเองอยางเต็มความสามารถ และทําใหคนเกง (Talent People) ทํางานตาม
ความสามารถและมุงมั่นสูเปาหมายขององคกร



องคกรโดยสวนใหญจะไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย อยางราบรื่นหรือไมสามารถขยายธุรกิจให
กาวหนาไดมากเทาที่ตองการ สาเหตุสําคัญเรื่องหนึ่งคือ การขาดผูบริหารระดับกลาง ที่มีความกระตือรือรน
มุงมั่นในเปาหมาย และภาวะความเปนผูนํา



การดําเนินธุรกิจในปจจุบนั สวนใหญจะเกิดขึ้นที่แกนกลางขององคกรโดยการบริหารงานผานทีมงาน
ผูบริหารระดับกลาง และผลักดันผลงานผานทีมงานของฝายตางๆ ดังนัน้ ความสําเร็จขององคกรจึงผูกกับ
ผูบริหารระดับกลางคอนขางสูงมาก องคกรจึงควรใหความสําคัญในการพัฒนาผูบริหารระดับกลางใหเกิด
ภาวะความเปนผูนํา และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ



การพัฒนาภาวะผูนําใหเกิดขึ้นในองคกร เพื่อใหสงผลตอการดําเนินงานของธุรกิจนัน้ ระบบการเรียนรูตองทํา
ใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับเปาหมายและแผนงานจนสามารถ
สรางผลลัพธที่ดีใหเกิดขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
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การพัฒนาใหเกิดผลสูงสุดตอองคกร จําเปนตองมีการพัฒนากลุมพนักงานที่มีความสําคัญตอองคกร ซึ่งเปนผู
ขับเคลื่อนองคกรหลัก คือ กลุมผูบริหารระดับกลาง ผูจัดการ และหัวหนาหนวยงานใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
และสงผลกระทบตอองคกรโดยรวม

วัตถุประสงคของหลักสูตร
 เพื่อทําใหหัวหนางาน / ผูจัดการเขาใจความตองการของมนุษยและปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาในฐานะเพื่อน
มนุษยไมใชพนักงาน
 เพื่อใหหัวหนา / ผูจัดการมีเทคนิคในการจูงใจและสรางขวัญกําลังใจตาม Style ของตัวเอง
 เพื่อใหสามารถนําภาวะผูนําของตัวเองออกมาใชในการบริหารทีมงานไดอยางมีประสิทธิผล

ความคาดหวังของผูบริหารระดับสูงตอผูจัดการ
 ความกระตือรือรน
ผูจัดการตองแสดงความกระตือรือรนใหเปนตัวอยางกับทีมงานไมวาสภาพแวดลอมจะเปนชนไรก็สามารถที่
จะมุงมั่นในเปาหมายของงานได
 ความกลาตัดสินใจ
ปจจุบันผูจัดการสวนใหญไมกลาตัดสินใจจะโยนเรื่องใหกับผูบริหารระดับสูงตัดสินใจเปนสวนใหญ ทําให
งานลาชาและขาดประสิทธิผล ซึ่งที่ถูกตองแลวผูจัดการตองตัดสินใจในงานของตัวเองใหได
 การสื่อสารอยางสรางสรรค
ผูจัดการหลายคนไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดดีโดยเฉพาะอยางยิ่งกับทีมงาน ทําใหทีมงานขาดประสิทธิภาพ
เพราะไมเขาใจในเปาหมาย หรือ วิสัยทัศนของผูจัดการ ดังนั้นควรพัฒนาเรื่องการสื่อสารใหกับผูจัดการมากๆ
 การมุงมั่นทุมเทกับเปาหมาย
ผูจัดการในฐานะ ผูนําทีมงานตองมุงมั่นทุม เทกับเปาหมายเพราะผูตามก็จะทําตามผูนาํ เมื่อผูนํามุงมั่นทีมงานก็
จะมุงมั่นตาม เปาหมายตางๆก็จะบรรลุผลสําเร็จได
 ความพรอมในการเปลี่ยนแปลง
ปจจุบันการแขงขันรุนแรงและโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ผูนําตองพรอมเสมอสําหรับการเปลี่ยนแปลง และควร
เปนตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ดวยซ้ํา
 ความเปนผูนํารอบทิศทาง (360 องศา)
ผูจัดการที่มีคณ
ุ ภาพตองเปนผูนํารอบทิศทางซึ่งสามารถนําบุคคลนั้นๆไดครบเชน หัวหนางาน, เพื่อนรวมงาน
และลูกนองในทีมงาน
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กรอบในการดําเนินการฝกอบรม
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เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 คุณคือผูนําที่ดขี ององคกร




 ผูนําใชจิตวิทยาการบริหารในฐานะโคช (Coach)

สํารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูนํา
คุณคือผูนํา Style ไหน?
ความเชื่อเกีย่ วกับผูนํา






 สรางเสริมทัศนคติเชิงบวกในการบริหารงาน




หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นภาวะผูนํา
กาวขามอุปสรรคดวยความเชื่อมั่น
ทัศนคติเชิงบวกคือทางเลือก

 เทคนิคการจูงใจผูใตบังคับบัญชา

 การพัฒนาคุณสมบัติภาวะผูนําในตัวเอง





ภาพลักษณของการเปนโคช
จิตวิทยาการบริหารของโคช
หัวใจสําคัญของการสอนงาน (Coaching)
ประโยชนที่ไดรับจากการสอนงาน

การมีวินยั ในตัวเอง
การแกปญหาอยางสรางสรรค
ความรับผิดชอบ
การสรางมนุษยสัมพันธ





ธรรมชาติของมนุษย
การจูงใจอยางสรางสรรค
สรางพลังการเปลี่ยนแปลงให
ผูใตบังคับบัญชา

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม






การเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning) โดยผูเรียนเปนบุคคลสําคัญที่ตองเรียนรูดว ยตัวเอง และนําความรูที่ได
เรียนรูไปใชไดในทันที ดวยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
 การบรรยายเนือ้ หา
 Work shop สรางสถานการณ
 เกมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 การบานเพื่อการนําไปฝกฝนอยางตอเนื่อง
วิทยากรทําหนาที่เพียงผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) ทําใหการพัฒนาเปนไปตามธรรมชาติ
ของผูเรียนรูนนั้ ๆ โดยการเรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดวยตัวเอง
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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 ตัวเองการชมตัวเอง
แบบผิดๆ เชน เดี๋ยวจะหลงตัวเอง , ทําใหเห็นแกตวั เปนตน ซี่งการชมตัวเองแบบสรางสรรคนั้น จะทําใหเรามี
เปาหมายในตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็นคุณคาของตัวเองแลว
 การนําไปฝกฝนตอไป
: ลองฝกชมตัวเองตอหนากระจกบอยๆ เพือ่ ใหกําลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคตางๆ ที่กําลังเจอ
หรือแกอาการทอถอยได ยิ่งชมตัวเองมากหรือบอยแคไหนจะทําใหเรามีพลัง ในการทํางานมากขึ้นเทานัน้
 สาเหตุที่ทําใหเราเปลี่ยนตัวเองได
: คนทุกคนตองการ คําชม แตสวนใหญจะรอจากผูอื่น เมือ่ ไมคอยไดก็จะรูสึกทอถอยหรือ
หมดแรง
ในการทํางาน แตถาเราชมตัวเองได เราก็จะรูสึกดี เพราะความรูสึกของเราไมรู
หรอกวาใครชมขอใหเปน
คําชม ก็พอ
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ผูที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหนางาน

ผูจัดการ

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 เพือ่ การพัฒนาตัวเอง
o การเตรียมความพรอมของตัวเอง
o วางแผนการพัฒนาตัวเองอยางมีขั้นตอน
o เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหม
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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

แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
“ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา ”
การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงไดยาวนานก็
จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดว ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใหผูอื่นไดพัฒนาตอไปไดดวย
www.entr ain ing .net
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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
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
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ดําเนินฝกอบรมเพิ่มเติม โดยใหผูเขาอบรมทําการบาน (งานที่ผูเขาอบรมบอกวาตองการไปพัฒนา)
และ อาจารย มาใหคําแนะนํา

กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียดรูปแบบ
และการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิ่มเติม
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