การพัฒนาตัวเองเพื่อก้ าวสู่ผ้ ูจัดการยุคใหม่ (2 วัน)

Course outline หลักสู ตรมหัศจรรย์
การพัฒนาตัวเองเพือ่ ก้ าวสู่ ผ้ ูจัดการยุคใหม่
(Self-development to become a new generation Manager)

( หลักสู ตร 2 วัน)
โดย

นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการและแนวความคิด


ผูจ้ ดั การยุคใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาและมีแนวโน้มสู งขึ้น
ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อทีมงาน ดังนั้นผูจ้ ดั การต้องเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และบริ หารจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์ต่อทีมงาน โดยใช้ความเชี่ยวชาญ การประสานงาน การบริ หารจัดการ และ
การทาให้ทีมงานพร้อมรับกับสิ่ งที่เกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี



การพัฒนาให้ผจู ้ ดั การมีทกั ษะที่สาคัญในการบริ หารจัดการทีมงานให้สามารถพิชิตเป้ าหมายได้ นับว่าเป็ น
เรื่ องที่สาคัญ เช่น.....
๏ การกาหนดเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์
๏ การมอบหมายงานและการให้อานาจ
๏ การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
๏ การกล้าในการตัดสิ นใจ
๏ การทางานเชิงรุ ก
๏ การบริ หารทีมงานให้เป็ นทีมเวิร์ค



ผูจ้ ดั การที่มีประสิ ทธิ ผลจะให้ความสาคัญกับ 3 เรื่ องหลัก คือ.....
1. การสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
2. การจูงใจทีมงานด้วยภาวะผูน้ า (Leadership)
3. การพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชชิ่ ง (Coaching)
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วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร


เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และทาความเข้าใจกับบทบาทของผูจ้ ดั การที่มีประสิ ทธิ ผลมากขึ้นที่พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น



เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะที่สาคัญของผูจ้ ดั การและสามารถนาไปประยุกต์ได้ทนั ทีกบั สถานการณ์ของ
ตัวเองด้วยความมัน่ ใจ



เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตัวเองกับบทบาทที่สาคัญของผูจ้ ดั การในด้านการคิด การจูงใจ การพัฒนาทีมงานด้วย
Style ของตัวเอง ที่เหมาะสมของตัวเอง

รายละเอียดของเนือ้ หาตามหลักสู ตร
 Day I: การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้จัดการ


สารวจแนวความคิดเรื่ อง “การเปลี่ยนแปลง”
 คุณกาลังเผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเรื่ องอะไร?
 คุณสังเกตเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรื อไม่?
 คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อไม่?
 ผูน
้ าบริ หารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?



องค์ประกอบสาคัญของผูจ้ ดั การยุคใหม่
 คุณพร้อมกับการเป็ นผูจ
้ ดั การมากแค่ไหน?
 บทบาทของผูจ
้ ดั การยุคใหม่ในองค์กร
 เรื่ องสาคัญที่ผจ
ู้ ดั การต้องรู้
 สิ่ งที่ทีมงานคาดหวังจากผูจ
้ ดั การ
 Workshop: เรื่ องที่คุณเลือกพัฒนาตัวเอง



หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการเป็ นผูจ้ ดั การ
 ความรู ้สึกเชิ งลบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
 เทคนิ คการจัดการอารมณ์เชิ งลบ
 การสร้างกระบวนการพัฒนาตัวเอง
 Workshop: เทคนิ คการจัดการอารมณ์เชิ งลบ



ทักษะสาคัญของผูจ้ ดั การยุคใหม่
 การกาหนดเป้ าหมายเชิ งกลยุทธ์ (Goal Setting)
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การมอบหมายงานและการให้อานาจ (Empowerment)
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
การกล้าในการตัดสิ นใจ (Decision Making)
การทางานเชิงรุ ก (Proactive Working)
การบริ หารทีมงานให้เป็ นทีมเวิร์ค (Team Spirit)

 Day II: สุ ดยอดผู้จัดการในฐานะผู้นาทีม


ผูจ้ ดั การ...ในฐานะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
 การเป็ นผูน
้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
 ความท้าทายของการเป็ นผูน
้ าในการเปลี่ยนแปลง
 การบริ หารจัดการการเปลี่ยนแปลง
 คุณสมบัติของผูน
้ าการเปลี่ยนแปลง
 กรณี ศึกษา: ผูน
้ าการเปลี่ยนแปลง



ผูจ้ ดั การ...สร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
 การคิดเชิ งกลยุทธ์พิชิตเป้ าหมาย
 ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิ งกลยุทธ์
 หลุมพรางที่สกัดกั้นการคิดเชิ งกลยุทธ์
 หลักการเอาชนะปั ญหา/อุปสรรคที่ตอ
้ งเผชิญ
 Workshop: สร้างแนวความคิดเชิ งกลยุทธ์ของตัวเอง



ผูจ้ ดั การ...จูงใจทีมงานด้วยภาวะผูน้ า
 ความเชื่ อเกี่ยวกับผูน
้ า
 หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็ นผูน
้ า
 เทคนิ คการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 Workshop: การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด



ผูจ้ ดั การ...พัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชชิ่ง (Coaching)
 หลักสาคัญของการโค้ชชิ่ ง (Coaching)
 แนวทางที่โค้ชสามารถทาให้โค้ชชี่ คิดได้ดว
้ ยตัวเอง
 หลักการสาคัญที่โค้ชควรปฏิบต
ัิ
 กรณี ศึกษา: ผูน
้ าในฐานะโค้ช
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การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง

แนวทางการพัฒนาตามโครงการ









การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนาความรู้
ที่ได้เรี ยนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้ าหมายจะให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งมีส่วนร่ วมในการกาหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่
องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดาเนินการต่อไปได้อย่างยัง่ ยืนภายหลังจากที่จบสิ้ นโปรแกรมการ
พัฒนาแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
 การบรรยายเนื้อหา
 Work shop สร้างสถานการณ์
 เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
 การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ อง
ผูบ้ ริ หารระดับสู งควรมีส่วนร่ วมในการฝึ กอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารระดับกลาง ,
ผูจ้ ดั การ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นธรรมชาติในที่สุด
ในระหว่างการทางานปกติ
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ตัวอย่ าง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “ เรื่องเล่ าน่ าภูมใิ จ (ก้ าวข้ ามอุปสรรคด้ วยทัศนคติเชิงบวก) ”


วิธีปฏิบัติ
ั เพื่อนๆ ฟัง
 เลือกเรื่ องที่เราประสบความสาเร็ จในอดีตที่เราภาคภูมิใจ นามาเล่าให้กบ
 เรื่ องเกี่ยวกับเหตุการณ์ใด
 สาเหตุที่เรารู ้สึกภาคภูมิใจ
 อุปสรรคในขณะนั้น คือเรื่ องอะไร
 เราผ่านเหตุการณ์น้ ี มาได้อย่างไร
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อยากให้แง่คิดกับเพื่อนๆ อย่างไร

ผลทีไ่ ด้ รับ
 ผูเ้ ล่าจะเกิดความสุ ข และนึ กย้อนอดีตที่เคยเจออุปสรรค แล้วผ่านพ้นอุปสรรคนั้นๆ มาได้

อย่างไร
ถ้าให้เปรี ยบเทียบกับเรื่ องที่กาลังเผชิญอยู่ เช่น งานยาก , น่าเบื่อ, ท้อถอย, เครี ยด เป็ นต้น ก็จะทาให้
คลายความกังวลเหล่านี้ไปได้บา้ ง เมื่อมีสติมากยิง่ ขึ้น ก็จะมองเห็นว่าอุปสรรค ที่กาลังเผชิญอยูอ่ าจง่ายกว่าเรื่ องที่
เราเคยทาสาเร็ จมาแล้วในอดีต จะทาให้เรากล้าที่จะกลับไปเผชิญอุปสรรคได้ดีข้ ึน


การนาไปฝึ กฝนต่ อไป

เมื่อเจออุปสรรค เกี่ยวกับงานที่เผชิญอยู่ ให้นึกถึงเรื่ องที่เคยทาสาเร็ จในอดีตที่เป็ นลักษณะ
คล้ายๆกัน แล้วคิดว่าเราแก้ไขได้อย่างไร ก็จะทาให้เราเห็นทางออกได้เองครับ


สาเหตุทที่ าให้ เราเปลีย่ นตัวเองได้
 การคิดเรื่ องสาเร็ จในอดีต เท่ากับ เป็ นการปรับทัศนคติของเราให้เป็ นบวกในงานนั้นๆ เมื่อเป็ น
บวกแล้ว เราจะมีวธิ ีเอาชนะได้เอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 หัวหน้างาน

 ผูจ้ ดั การ

 ผูบ้ ริ หาร

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
(รู ปแบบการฝึ กอบรมโดยรวม)
การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องต้นของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกับเนื้อหาตามหลักสู ตร
 แนะนาตัวเอง
 คาสาคัญ ( Key Words )
 คาถามสร้างแนวความคิด


การสารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทาให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม มองเห็นตัวเอง จะนาไปสู่
การอยากเปลีย่ นแปลงตัวเอง
 ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่ องต่างๆ
 สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
 เรี ยนรู ้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
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กาหนดเป้ าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
 เลือกเรื่ องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
 เปลี่ยนความคิดในเรื่ องต่างๆ ด้วยตัวเอง
 กาหนดแนวทางของตัวเองใหม่


กาหนดคุณสมบัติที่จะนาไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี (
How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อการพัฒนาตัวเอง
 การเตรี ยมความพร้อมของตัวเอง
 วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีข้ น
ั ตอน
 เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
 ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่


สร้างความคาดหวังก่อนการฝึ กอบรม
เทคนิคการทให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้ นสุ ดการอบรม
 ทาให้ผเู ้ รี ยนจดจ่อต่อการเรี ยนรู ้ เพราะอยากเรี ยนของตัวเอง
 นาเรื่ องที่ให้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้จริ ง


 Workshop ประเด็นสาคัญที่สามารถไปฝึ กฝนได้

ดาเนินการ

ในเรื่ องที่สาคัญเพื่อให้เข้าใจและนาไปฝึ กฝนได้จริ ง
กระตุน้ ให้ คิด  เขียน  พูด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
การนาเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
การนาไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง
Workshop






การบ้านเพื่อนาไปฝึ กฝนเพิ่มเติม
เรื่ องที่ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนาไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 เรื่ องที่ได้รับจากการอบรม
 เรื่ องที่ชอบ
 เรื่ องที่จะนาไปปฏิบต
ั ิเป็ นเรื่ องแรก
 การบ้านของตังเอง
 กิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ให้เกิดความสนุ กสนาน
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้าฝึ กอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหา
 Role Playing
 เกม / การละเล่น
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นิทานให้แนวความคิด



กรณี ศึกษา

แนวทางการดาเนินการเพือ่ ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ างยัง่ ยืน
“การเปลีย่ นแปลงตัวเอง ต้ องดาเนินการอย่ างต่ อเนื่อง และมีความสุ ขทีไ่ ด้ ทา”
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึ กอบรมนับว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญเพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิดความ
ต่อเนื่อง และหากสามารถทาให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมดาเนินการฝึ กฝนในเรื่ องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนาน
ก็จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมัน่ ใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนาไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นาต่อไปได้ดว้ ย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้
ควรเป็ นสิ่ งที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึ กอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึ กอบรมและเขา
เลือกเรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีข้ ึน

กิจกรรมทีส่ ามารถดาเนินการได้ มดี ังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การบ้านสาหรับการนาไปฝึ กฝนหลังการอบรม
เอกสารอ้างอิงสาหรับนาไปประกอบการฝึ กฝน
เว็บไซด์ดา้ นการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรื่ องต่างๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมาย Reminder จากอาจารย์ปกรณ์แวะมาทักทาย
สมัคร Mailing List รับข่าวสารด้านการพัฒนา
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูช้ ่วย (มีค่าใช้จ่าย)
การสร้างโครงการร่ วมกันในองค์กรโดย HRD
การดาเนินการ Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์ (มีค่าใช้จ่าย)

ผลลัพธ์จากการฝึ กอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสาคัญของตัวเองที่จะนาไปพัฒนา แต่จะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไม่สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ต่อไปได้ดว้ ยตัวของเขาเอง

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่ างต่ อเนื่องสามารถทาได้ โดย
1. ตัวผู้เข้ าอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช้



การบ้านที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )
เอกสารเพิ่มเติมสาหรับนาไปฝึ กฝน
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แหล่งความรู ้เตือนความทรงจาในเว็บไซด์ Pakornblog.com
 Mailing List ความรู ้ส่งตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูช
้ ่วย ถึงผูเ้ ข้าอบรม
 จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
 การสร้างโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องโดยผูเ้ ข้าอบรมเอง หรื อ ร่ วมกับ HRD ( ถ้ามี )
ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกค้ า
 HRD ตามการบ้านที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )
 การสร้างโครงการพัฒนา / อานวยความสะดวก ให้ผเู ้ ข้าอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผู้ช่วย ของ อาจารย์ ปกรณ์
 ดาเนิ นการแทน HRD โดยมีรายงานสรุ ปผล ความเปลี่ยนแปลงให้
Clinic โดย อ.ปกรณ์
 ดาเนิ นฝึ กอบรมเพิม
่ เติม โดยให้ผเู ้ ข้าอบรมทาการบ้าน (งานที่ผเู ้ ข้าอบรมบอกว่าต้องการไป
พัฒนา) และ อาจารย์ มาให้คาแนะนา


2.

3.

4.

กรณี การติดตามผลแบบมีค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด
รู ปแบบและการดาเนินการเพื่อนาเสนอเพิ่มเติม
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