การบริ หารงานเชิ งกลยุทธ์ และพัฒนาภาวะผู้นา (1 วัน)

Course outline หลักสู ตรมหัศจรรย์
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ และพัฒนาภาวะผู้นา
( Strategic & Leadership Development )
(หลักสู ตร 1 วัน)

โดย
นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด
 ผูบ้ ริ หารระดับสู งควรให้ความสาคัญกับงานเชิงกลยุทธ์โดยการทางานผ่านการบริ หารงานทีมงานให้เกิด

ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ดังนั้น ผูบ้ ริ หารที่ประสบความสาเร็ จจึงต้องพัฒนาตัวเองใน 3 เรื่ องหลัก ดังนี้
o

การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

o

การพัฒนาภาวะผูน้ า (Leadership)

o

การสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)

 ผูบ้ ริ หารมีบทบาทที่สาคัญคือ การกาหนดวิสัยทัศน์ , พันธกิจ และเป้ าหมาย เป็ นทิศทางให้กบั ทีมงาน

ดาเนินการได้อย่างมีเป้ าหมาย ก็จะนาพาทีมงานให้ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ผล โดยการใช้ภาวะผูน้ า
ในตัวของผูบ้ ริ หารเป็ นตัวอย่างที่ดี และจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ยอมรับและไว้วางใจในฐานะผูน้ าของ
ทีมงาน
 การบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ มีความเป็ นมืออาชีพ ก็จะทาให้ทีมงานปฏิบตั ิงานอย่างมีแบบแผนและ

เป็ นระบบมากยิง่ ขึ้น สามารถที่จะรับมอบหมายงานที่ยงุ่ ยากและซับซ้อนมากยิง่ ขึ้นได้ เพราะมีระบบ
การบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ทาให้สามารถเอาชนะการแข่งขันที่มีความรุ นแรงมาก
ขึ้นได้
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 การพัฒนาทีมงานในปั จจุบนั จาเป็ นที่ตอ้ งใช้บทบาทของการเป็ นโค้ชมากขึ้น เพราะบุคลากรไม่

สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามคาสัง่ ได้เพียงอย่างเดียวเพราะงานมีความยุง่ ยากและซับซ้อน ทาให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องเป็ นผูเ้ ลือกวิธีการเหมาะสมในแต่ลกั ษณะงานด้วยตัวของเขาเอง ดังนั้น การโค้ชชิ่ง
(Coaching) จึงเป็ นวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั มากที่สุด
 การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทางานจะทาให้สามารถก้าวข้ามปั ญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ไปได้ โดย

ไม่คิดว่าเป็ นปั ญหา แต่เป็ นเรื่ องที่ทา้ ทายความสามารถและการมีทศั นคติเชิงบวก ก็จะสามารถเอาชนะ
อารมณ์เชิงลบและจูงใจให้ทีมงานเกิดความกระตือรื อร้นได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร


เพื่อทาให้ผบู้ ริ หารมองเห็นแนวความคิดการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผูน้ าได้ดว้ ยตัวเอง



เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ หารปรับเปลี่ยนวิธีคิดและแนวทางการปฏิบตั ิงานของตัวเองเสี ยใหม่ ทาให้บรรลุ
เป้ าหมายได้



เพื่อให้เทคนิคและแนวทางในการโค้ชชิ่ง (Coaching) ทีมงานให้สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมา
ใช้ให้มากที่สุด



เพื่อสร้างแนวความคิดในการทางานและบริ หารงานด้วยทัศนคติเชิงบวกมากยิง่ ขึ้น

รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
ผูบ้ ริ หารกับการคิดเชิงกลยุทธ์ในองค์กร
กาหนดวิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้ าหมาย
 การคิดเชิ งกลยุทธ์และประยุกต์ใช้
 การจัดการเชิ งกลยุทธ์ในการบริ หารงาน
 Workshop: สร้างแนวการบริ หารงานด้วยตัวเอง
จิตวิทยาการบริ หารและจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา








เรี ยนรู้ธรรมชาติของมนุษย์
การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์
เทคนิคการจูงใจให้ผอู้ ื่นยอมรับ
การบริ หารทีมงาน ได้ท้ งั ใจ ได้ท้ งั งาน
Workshop: กาหนดสิ่ งที่จะนาไปพัฒนาทีมงาน
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การบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ
การกาหนดเป้ าหมาย
 การจัดทาแผนงานเชิ งกลยุทธ์
 การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
 การบริ หารเวลาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 การประชุ มอย่างสร้างสรรค์
 Workshop: กาหนดแนวทางการบริ หารงานของตัวเอง
ผูน้ าในฐานะโค้ช


หลักสาคัญของการเป็ นโค้ช
 เทคนิ คการโค้ชชิ่ งทีมงาน
 แนวทางการดึงศักยภาพทีมงาน
 Workshop: สร้างแนวทางการโค้ชชิ่ งของตัวเอง
 Role Playing: การโค้ชชิ่ ง แบบ 1:1 Coaching
กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching)


การเตรี ยมตัวเพื่อการโค้ชชิ่ง
 ขึ้นตอนการดาเนิ นการโค้ชชิ่ ง
 เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการโค้ชชิ่ ง
 ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง
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กรอบแนวความคิดของการฝี กอบรม (Course Framwork)

Vision
Mission
Vision

Goal

Mission
Goal

·
·
·
·

/

- Question
- Listening
- Positive Feedback
- Motivation
- Goal Setting

“

”

(Coaching Process)
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ตัวอย่ าง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “ การชื่นชมตัวเอง ”
 วิธีปฏิบัติ
 ลองชมตัวเองให้เพื่อนๆฟังในด้านต่างๆเหล่านี้
- จุดเด่น
- ความสามารถพิเศษ
- สิ่ งที่ภูมิใจ
 ผลทีไ่ ด้ รับจาก Work Shop หัวข้อ “ การชื่นชมตัวเอง ”
: การชมตัวเองจะทาให้เกิดความมัน่ ใจในตัวเองเพิ่มขึ้นคนส่ วนใหญ่ให้นิยาม การรัก ตัวเองการชม
ตัวเองแบบผิดๆ เช่น เดี๋ยวจะหลงตัวเอง , ทาให้เห็นแก่ตวั เป็ นต้น ซึ่ งการชมตัวเองแบบสร้างสรรค์น้ นั จะทา
ให้เรามีเป้ าหมายในตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็น คุณค่าของตัวเองแล้ว
 การนาไปฝึ กฝนต่ อไป
: ลองฝึ กชมตัวเองต่อหน้ากระจกบ่อยๆ เพื่อให้กาลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่กาลังเจอ
หรื อแก้อาการท้อถอยได้ ยิง่ ชมตัวเองมากหรื อบ่อยแค่ไหนจะทาให้เรามีพลัง ในการทางานมากขึ้นเท่านั้น
 สาเหตุทที่ าให้ เราเปลีย่ นตัวเองได้
: คนทุกคนต้องการ คาชม แต่ส่วนใหญ่จะรอจากผูอ้ ื่น เมื่อไม่ค่อยได้ก็จะรู ้สึกท้อถอยหรื อหมดแรงใน
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การทางาน แต่ถา้ เราชมตัวเองได้ เราก็จะรู ้สึกดี เพราะความรู ้สึกของเราไม่รู้ หรอกว่าใครชมขอให้เป็ น คาชม
ก็พอ

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนาความรู้ที่ได้
เรี ยนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่ างๆ เพือ่ ให้ เกิดการเรียนรู้ อย่ างแท้ จริง


การบรรยายเนื้อหา

 Work shop

สร้างสถานการณ์



เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน



การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง



วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้


หัวหน้างาน



ผูจ้ ดั การ

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
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กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้
ควรเป็ นสิ่ งที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึ กอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึ กอบรมและเขา
เลือกเรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีข้ ึน
กิจกรรมทีส่ ามารถดาเนินการได้ มีดังนี้
1.

การบ้านสาหรับการนาไปฝึ กฝนหลังการอบรม

2.

เอกสารอ้างอิงสาหรับนาไปประกอบการฝึ กฝน

3.

เว็บไซด์ดา้ นการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรื่ องต่างๆเพิ่มเติมที่

4.

จดหมาย Reminder จากอาจารย์ปกรณ์แวะมาทักทาย

5.

สมัคร Mailing List รับข่าวสารด้านการพัฒนา

6.

การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร

7.

การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูช้ ่วย (มีค่าใช้จ่าย)

8.

การสร้างโครงการร่ วมกันในองค์กรโดย HRD

9.

การดาเนินการ Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์ (มีค่าใช้จ่าย)

pakornblog.com

ผลลัพธ์จากการฝึ กอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสาคัญของตัวเองที่จะนาไปพัฒนา แต่จะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไม่สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ต่อไปได้ดว้ ยตัวของเขาเอง
โดยสรุ ปแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่ างต่ อเนื่องสามารถทาได้ โดย
1.

2.

ตัวผูเ้ ข้าอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช้


การบ้านที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )



เอกสารเพิ่มเติมสาหรับนาไปฝึ กฝน



แหล่งความรู ้เตือนความทรงจาในเว็บไซด์ Pakornblog.com



Mailing List



จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )



การสร้างโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผูเ้ ข้าอบรมเอง หรื อ ร่ วมกับ HRD ( ถ้ามี )

ความรู ้ส่งตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูช้ ่วย ถึงผูเ้ ข้าอบรม

ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริ ษทั ลูกค้า
www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 7 of 8

การบริ หารงานเชิ งกลยุทธ์ และพัฒนาภาวะผู้นา (1 วัน)

3.

ตามการบ้านที่ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )



HRD



การสร้างโครงการพัฒนา / อานวยความสะดวก ให้ผเู ้ ข้าอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผูช้ ่วย ของ อาจารย์ปกรณ์

ดาเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุ ปผล ความเปลี่ยนแปลงให้
4. Clinic

โดย อ.ปกรณ์

ดาเนินฝึ กอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผเู ้ ข้าอบรมทาการบ้าน (งานที่ผเู ้ ข้าอบรมบอกว่าต้องการไปพัฒนา) และ อาจารย์
มาให้คาแนะนา
กรณี การติดตามผลแบบมีค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด
รู ปแบบและการดาเนินการเพื่อนาเสนอเพิ่มเติม
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