การบริหารงานเชิงกลยุทธและพัฒนาภาวะผูนํา (2 วัน)

Course outline หลักสูตรมหัศจรรย
การบริหารงานเชิงกลยุทธและพัฒนาภาวะผูนํา
( Strategic & Leadership Development )
(หลักสูตร 2 วัน)

โดย
นาย ปกรณ วงศรัตนพิบูลย
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด
 ผูบริหารระดับสูงควรใหความสําคัญกับงานเชิงกลยุทธโดยการทํางานผานการบริหารงานทีมงานใหเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น ผูบ ริหารที่ประสบความสําเร็จจึงตองพัฒนาตัวเองใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้
o
o
o

การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking)
การพัฒนาภาวะผูน ํา (Leadership)
การสรางทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)

 ผูบริหารมีบทบาทที่สําคัญคือ การกําหนดวิสัยทัศน, พันธกิจ และเปาหมาย เปนทิศทางใหกับทีมงาน

ดําเนินการไดอยางมีเปาหมาย ก็จะนําพาทีมงานใหปฏิบตั ิงานอยางมีประสิทธิผล โดยการใชภาวะผูนํา
ในตัวของผูบริหารเปนตัวอยางที่ดี และจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหยอมรับและไววางใจในฐานะผูนําของ
ทีมงาน
 การบริหารงานอยางเปนระบบ มีความเปนมืออาชีพ ก็จะทําใหทีมงานปฏิบัติงานอยางมีแบบแผนและ

เปนระบบมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะรับมอบหมายงานที่ยุงยากและซับซอนมากยิ่งขึน้ ได เพราะมีระบบ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหสามารถเอาชนะการแขงขันที่มีความรุนแรงมาก
ขึ้นได
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 การพัฒนาทีมงานในปจจุบน
ั จําเปนที่ตองใชบทบาทของการเปนโคชมากขึ้น เพราะบุคลากรไม

สามารถปฏิบตั ิงานไดตามคําสั่งไดเพียงอยางเดียวเพราะงานมีความยุงยากและซับซอน ทําให
ผูปฏิบตั ิงานตองเปนผูเลือกวิธกี ารเหมาะสมในแตลักษณะงานดวยตัวของเขาเอง ดังนั้น การโคชชิง่
(Coaching) จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันมากทีส่ ุด
 การสรางทัศนคติเชิงบวกในการทํางานจะทําใหสามารถกาวขามปญหาและอุปสรรคตางๆ ไปได โดย

ไมคิดวาเปนปญหา แตเปนเรือ่ งที่ทาทายความสามารถและการมีทัศนคติเชิงบวก ก็จะสามารถเอาชนะ
อารมณเชิงลบและจูงใจใหทมี งานเกิดความกระตือรือรนไดเพิ่มขึน้ อีกดวย

วัตถุประสงคของหลักสูตร







เพื่อทําใหผูบริหารมองเห็นแนวความคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธและพัฒนาภาวะผูน ําไดดวยตัวเอง
เพื่อกระตุน ใหผูบริหารปรับเปลี่ยนวิธีคิดและแนวทางการปฏิบตั ิงานของตัวเองเสียใหม ทําใหบรรลุ
เปาหมายได
เพื่อใหเทคนิคและแนวทางในการโคชชิ่ง (Coaching) ทีมงานใหสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมา
ใชใหมากที่สุด
เพื่อสรางแนวความคิดในการทํางานและบริหารงานดวยทัศนคติเชิงบวกมากยิ่งขึน้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Day I: การคิดเชิงกลยุทธและพัฒนาภาวะผูนํา

การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกตใช





ภาพรวมของการคิด
ทักษะการคิดประเภทตางๆ
การประยุกตใชในการทํางาน
Workshop: กิจกรรมการคิดประเภทตางๆ

ผูบริหารกับการคิดเชิงกลยุทธในองคกร





กําหนดวิสัยทัศน, พันธกิจ, เปาหมาย
การคิดเชิงกลยุทธและประยุกตใช
การจัดการเชิงกลยุทธในการบริหารงาน
Workshop: สรางแนวการบริหารงานดวยตัวเอง
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การบริหารงานเชิงกลยุทธและพัฒนาภาวะผูนํา (2 วัน)

การพัฒนาภาวะผูน ําในตัวเอง






ความเชื่อเกีย่ วกับผูนาํ
หลุมพรางทางความคดที่สกัดกั้นความเปนผูนํา
เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
Workshop: สรางเทคนิคการพัฒนาภาวะผูนําของตัวเอง
กรณีศึกษา: เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง

จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผูใตบังคับบัญชา






เรียนรูธรรมชาติของมนุษย
การสื่อสารอยางสรางสรรค
เทคนิคการจูงใจใหผูอนื่ ยอมรับ
การบริหารทีมงาน ไดทั้งใจ ไดทั้งงาน
Workshop: กําหนดสิ่งที่จะนําไปพัฒนาทีมงาน

่
Day II: การบริหาร ทีมงานและการโคชชิง
การบริหารงานอยางเปนระบบ







การกําหนดเปาหมาย
การจัดทําแผนงานเชิงกลยุทธ
การแกปญ
 หาและการตัดสินใจ
การบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ
การประชุมอยางสรางสรรค
Workshop: กําหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง

การสรางเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน






เปลี่ยนความคิด...พลิกชีวิตคุณ
การบริหารจัดการอารมณเชิงลบดวย EQ
เคล็ดลับการรักษาทัศนคติเชิงบวก
Workshop: สรางแนวความคิดเชิงบวกดวยตัวเอง
กรณีศึกษา: สรางทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน
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ผูนําในฐานะโคช






หลักสําคัญของการเปนโคช
เทคนิคการโคชชิ่งทีมงาน
แนวทางการดึงศักยภาพทีมงาน
Workshop: สรางแนวทางการโคชชิ่งของตัวเอง
Role Playing: การโคชชิ่ง แบบ 1:1 Coaching

กระบวนการโคชชิ่ง (Coaching)





การเตรียมตัวเพื่อการโคชชิ่ง
ขึ้นตอนการดําเนินการโคชชิง่
เหตุการณที่อาจเกิดขึน้ ระหวางการโคชชิ่ง
ประโยชนที่องคกรจะไดรับ

การบานเพื่อการนําไปฝกฝนและปฏิบตั ิจริง
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กรอบแนวความคิดของการฝกอบรม (Course Framework)
องค กร
Vision

ผูบริหารฝ ายต างๆ

Mission
Goal

Vision
Mission
Goal

การคิดเชิงกลยุทธ
การพัฒนาภาวะผูนํา
การบริหารงานอย างเป็ นระบบ
การมีทศั นคติเชิงบวก

ปั ญหา / อุปสรรคต างๆ

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

“กระบวนการโค ชชิ่ง”
(Coaching Process)
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ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอยางWork Shop หัวขอ “ การชื่นชมตัวเอง ”
 วิธีปฏิบัติ
 ลองชมตัวเองใหเพื่อนๆฟงในดานตางๆเหลานี้
- จุดเดน
- ความสามารถพิเศษ
- สิ่งที่ภูมิใจ
 ผลทีไ่ ดรับจาก Work Shop หัวขอ “ การชื่นชมตัวเอง ”
: การชมตัวเองจะทําใหเกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นคนสวนใหญใหนิยาม การรัก ตัวเองการชม
ตัวเองแบบผิดๆ เชน เดี๋ยวจะหลงตัวเอง , ทําใหเห็นแกตวั เปนตน ซึ่งการชมตัวเองแบบสรางสรรคนั้น จะทํา
ใหเรามีเปาหมายในตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็นคุณคาของตัวเองแลว
 การนําไปฝกฝนตอไป
: ลองฝกชมตัวเองตอหนากระจกบอยๆ เพือ่ ใหกําลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคตางๆ ที่กําลังเจอ
หรือแกอาการทอถอยได ยิ่งชมตัวเองมากหรือบอยแคไหนจะทําใหเรามีพลัง ในการทํางานมากขึ้นเทานัน้
 สาเหตุที่ทําใหเราเปลีย่ นตัวเองได
: คนทุกคนตองการ คําชม แตสวนใหญจะรอจากผูอื่น เมือ่ ไมคอยไดก็จะรูสึกทอถอยหรือหมดแรงใน
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การทํางาน แตถาเราชมตัวเองได เราก็จะรูสึกดี เพราะความรูสึกของเราไมรู หรอกวาใครชมขอใหเปน คําชม
ก็พอ

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning) โดยผูเรียนเปนบุคคลสําคัญทีต่ องเรียนรูดวยตัวเอง และนําความรูทไี่ ด
เรียนรูไปใชไดในทันที ดวยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอ ยางแทจริง


การบรรยายเนือ้ หา

 Work shop สรางสถานการณ


เกมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน



การบานเพื่อการนําไปฝกฝนอยางตอเนื่อง



วิทยากรทําหนาที่เพียงผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) ทําใหการพัฒนาเปนไปตาม
ธรรมชาติของผูเรียนรูน ั้นๆ โดยการเรียนรูท ี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดวยตัวเอง

ผูที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหนางาน

 ผูจัดการ

แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
“การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา”
การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงไดยาวนาน
ก็จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลีย่ นแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดว ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใหผูอื่นไดพัฒนาตอไปไดดวย
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กิจกรรมที่ชวยใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได
ควรเปนสิ่งที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรม ทําใหเขานึกถึงบรรยากาศในการฝกอบรมและเขา
เลือกเรื่องทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองใหดีขึ้น
กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดมีดังนี้
1.

การบานสําหรับการนําไปฝกฝนหลังการอบรม

2.

เอกสารอางอิงสําหรับนําไปประกอบการฝกฝน

3.

เว็บไซดดานการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรือ่ งตางๆเพิ่มเติมที่

4.

จดหมาย Reminder จากอาจารยปกรณแวะมาทักทาย

5.

สมัคร Mailing List รับขาวสารดานการพัฒนา

6.

การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององคกร

7.

การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูชว ย (มีคาใชจาย)

8.

การสรางโครงการรวมกันในองคกรโดย HRD

9.

การดําเนินการ Clinic โดยอาจารยปกรณ (มีคาใชจาย)

pakornblog.com

ผลลัพธจากการฝกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสําคัญของตัวเองที่จะนําไปพัฒนา แตจะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไมสามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได ดังนั้นกิจกรรมเหลานี้จะชวยใหเขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ตอไปไดดว ยตัวของเขาเอง
โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอยางตอเนือ่ งสามารถทําไดโดย
1.

2.

ตัวผูเ ขาอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช


การบานที่ผเู ขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )



เอกสารเพิม่ เติมสําหรับนําไปฝกฝน



แหลงความรูเตือนความทรงจําในเว็บไซด Pakornblog.com



ย
Mailing List ความรูสงตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูชว



จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย ปกรณ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )



การสรางโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยผูเขาอบรมเอง หรือ รวมกับ HRD ( ถามี )

ถึงผูเ ขาอบรม

ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกคา
www.e ntr ain ing .net
www.p ako rn blog .com

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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การบริหารงานเชิงกลยุทธและพัฒนาภาวะผูนํา (2 วัน)

3.



HRD ตามการบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )



การสรางโครงการพัฒนา / อํานวยความสะดวก ใหผูเขาอบรม พัฒนาอยางตอเนื่อง

ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผูชว ย ของ อาจารยปกรณ

ดําเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลีย่ นแปลงให
4. Clinic โดย อ.ปกรณ

ดําเนินฝกอบรมเพิ่มเติม โดยใหผูเขาอบรมทําการบาน (งานที่ผูเขาอบรมบอกวาตองการไปพัฒนา) และ อาจารย
มาใหคําแนะนํา
กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิม่ เติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียด
รูปแบบและการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิม่ เติม

www.e ntr ain ing .net
www.p ako rn blog .com

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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