การพัฒนาทักษะการเป็ นหัวหน้ างาน (2 วัน Clinique)

Course outline หลักสู ตรมหัศจรรย์
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หลักการ/แนวความคิด


ในปั จจุบนั องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนอย่างเอาจริ งเอาจัง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับ หัวหน้างาน เพราะเป็ นผูท้ ี่ทาํ งานใกล้ชิดกับผูป้ ฏิบตั ิงานโดยตรง หัวหน้างานที่
สามารถทํางานได้ดีมีประสิ ทธิ ภาพ ย่อมส่ งผลให้การทํางานขององค์กรนั้นบรรลุเป้ าหมายด้วย



หัวหน้างานเปรี ยบเสมือนผูส้ วมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็ นตัวแทนของฝ่ ายบริ หารของหน่วยงาน และอีกใบ
เป็ นตัวแทนของบคุลากรในความปกครอง ซึ่ งหัวหน้างานต้องรักษาดุลยภาพของทั้ง 2 ฝ่ ายได้ดี มีความ
ยุติธรรม และนําพาทีมงานให้ประสบความสําเร็ จ จึงต้องมีการพัฒนาทักษะความเป็ นหัวหน้างานด้านต่างๆ
ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น



หัวหน้างาน โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความชํานาญในเรื่ องของงานที่ตวั เองรับผิดชอบอยู่ แต่ยงั ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานได้ดี จึงควรได้รับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ให้สามารถ
สื่ อสารและบริ หารจัดการกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้อย่างมัน่ ใจ

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
 เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็ นหัวหน้างานคุณภาพ โดยการเริ่ มต้นที่การพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุปสรค์

ต่างๆ ทางด้านการบริ หารได้ดว้ ยตัวเอง
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 เพื่อเสริ มสร้างทักษะที่สาํ คัญในการเป็ นหัวหน้างาน ให้ผเู ้ ข้าอบรมได้นาํ ไปปรับใช้ และเป็ นที่ยอมรับของ

ทีมงาน
 เพื่อให้หวั หน้างานสามารถนําเทคนิคการบริ หารทีมงานในรู ปแบบต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละ

เหตุการณ์ และจุดประสงค์ขององค์กร

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
Day I : การพัฒนาตัวเอง.....หัวใจสู่ ความสํ าเร็จ
 คุณคือ.. หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร

 เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด

 สํารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็ น

 หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็ นหัวหน้า

งาน
 เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 กรณี ศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
 เปลี่ยนความคิด...ชีวติ เปลี่ยน

หัวหน้างาน
 บทบาทของหัวหน้างานคุณภาพ
 คุณคือ หัวหน้างาน Style ไหน ?
 สร้างภาวะผูน้ าํ ในตัวเอง

 การสร้างทักษะการบริ หารจัดการแผนปฏิบตั ิงาน
 ทักษะที่สาํ คัญของการเป็ นหัวหน้างาน

 กําหนดเป้ าหมาย แผนงาน ลงมือปฏิบตั ิ

 การกําหนดเป้ าหมาย (Goal)

 การใช้เครื่ องมือในการบริ หารแผนงาน

 การวางแผนการทํางาน (PDCA)

 เทคนิคการควบคุมแผนการทํางาน

 การสื่ อสารข้อความในทีมงาน

 สร้างมาตรฐานการทํางานของตัวเอง

(Communication)
 การบ้าน “การพัฒนาทักษะความเป็ นหัวหน้างาน”
 การสัง่ งานและมอบหมายงาน (Delegation)
ของตัวเอง
 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(Problem Solving)
 การกล้าตัดสิ นใจ (Decision Making)

Day II : การบริหารทีมงาน......ได้ ใจ ได้ ผลงาน
 สํารวจแนวความคิดเรื่ องการบริ หารทีมงาน

 การพัฒนาทีมงานของคุณ.....ทีมคุณภาพ

 ผูน้ าํ ...ในฐานะโค้ช

 ปั จจัยสําคัญร่ วมกันของทีมเวิร์ค

 หลักสําคัญของการสอนงาน (Coaching)

 องค์ประกอบสําคัญของทีมเวิร์ค

 กระบวนการการสอนงานและการติดตามงาน

 ภารกิจสําคัญของทีมงาน
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 ประโยชน์ของการสอนงาน (Coaching)

 เทคนิคการจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
 เรี ยนรู ้ธรรมชาติของมนุษย์

 ทีมเวิร์ค......ทีมในฝันของคุณ

 การบ้าน “การพัฒนาทักษะความเป็ นหัวหน้างาน”
ของตัวเอง

 การโน้มน้าวและจูงใจอย่างสร้างสรรค์
 สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
 การทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชายอมรับการ

เปลี่ยนแปลง

Day III : การติดตามผลและพัฒนาทักษะเพิม่ เติม
 ดําเนินการแลกเปลีย่ นสิ่ งทีน่ ําไปปฏิบัติ
 การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

- หลุมพรางทางความคิดที่เอาชนะได้
- แนวทางการปฏิบตั ิตวั เองใหม่
- ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
- สิ่ งที่นาํ ไปปฏิบตั ิเพิ่มเติม
- Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์
 การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช
- การปฏิบตั ิตวั ในฐานะโค้ช
- ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ Coaching
- แนวทางในการปฏิบตั ิเพิ่มเติม
- Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์

 การพัฒนาทักษะการระดมสมอง(Brainstroming)ทีมงาน
 กําหนดประเด็นที่สาํ คัญกับทีมงาน
 ขั้นตอนในการระดมสมองอย่างมีประสิ ทธิ ผล
 เทคนิควิธีการในการจูงใจทีมงาน
 การสรุ ปผลลัพธ์เพื่อนําไปปฏิบตั ิ

Workshop : กําหนดรู ปแบบการระดมสมองทีมงาน

 การบริ หารการประชุมอย่างสร้างสรรค์
 การเตรี ยมตัวก่อนการประชุม
 การบริ หารการประชุมให้มีประสิ ทธิ ผล
 เทคนิคการสร้างความร่ วมมือในการประชุม
 การใช้การประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

Workshop : กําหนดแนวทางการประชุมที่มีคุณภาพ
 การบ้านเพื่อการนําไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิเพิ่มเติม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 หัวหน้างาน

ผูจ้ ดั การ

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การเรี ยนรู้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสําคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนําความรู้ที่
ได้เรี ยนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
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 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้อย่างแท้จริ ง





การบรรยายเนื้อหา
Work shop สร้างสถานการณ์
เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การบ้านเพื่อการนําไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง

 วิทยากรทําหน้าที่เพียงผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทําให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ตัวอย่ าง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “ เรื่องเล่าน่ าภูมใิ จ (ก้าวข้ ามอุปสรรคด้ วยทัศนคติเชิงบวก) ”
วิธีปฏิบัติ
เลือกเรื่ องที่เราประสบความสําเร็ จในอดีตที่เราภาคภูมิใจ นํามาเล่าให้กบั เพื่อนๆ ฟัง
- เรื่ องเกี่ยวกับเหตุการณ์ใด
- สาเหตุที่เรารู ้สึกภาคภูมิใจ
- อุปสรรคในขณะนั้น คือเรื่ องอะไร
- เราผ่านเหตุการณ์น้ ีมาได้อย่างไร
- อยากให้แง่คิดกับเพื่อนๆ อย่างไร
ผลทีไ่ ด้ รับ
: ผูเ้ ล่าจะเกิดความสุ ข และนึกย้อนอดีตที่เคยเจออุปสรรค แล้วผ่านพ้นอุปสรรคนั้นๆ มาได้อย่างไร
ถ้าให้เปรี ยบเทียบกับเรื่ องที่กาํ ลังเผชิญอยู่ เช่น งานยาก , น่าเบื่อ, ท้อถอย, เครี ยด เป็ นต้น ก็จะทํา
ให้คลายความกังวลเหล่านี้ไปได้บา้ ง เมื่อมีสติมากยิง่ ขึ้น ก็จะมองเห็นว่าอุปสรรค ที่กาํ ลังเผชิญอยู่
อาจง่ายกว่าเรื่ องที่เราเคยทําสําเร็ จมาแล้วในอดีต จะทําให้กล้าที่จะกลับไปเผชิญอุปสรรคได้ดีข้ ึน
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การนําไปฝึ กฝนต่ อไป
: เมื่อเจออุปสรรค เกี่ยวกับงานที่เผชิญอยู่ ให้นึกถึงเรื่ องที่เคยทําสําเร็ จในอดีตที่เป็ นลักษณะคล้ายๆกัน
แล้วคิดว่าเราแก้ไขได้อย่างไร ก็จะทําให้เราเห็นทางออกได้เองครับ
สาเหตุทท่ี าํ ให้ เราเปลีย่ นตัวเองได้
: การคิดเรื่ องสําเร็ จในอดีต เท่ากับ เป็ นการปรับทัศนคติของเราให้เป็ นบวกในงานนั้นๆ เมื่อเป็ น
บวกแล้ว เราจะมีวธิ ี เอาชนะได้เอง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดําเนินการฝึ กอบรม
(รู ปแบบการฝึ กอบรมโดยรวม)
การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องต้นของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกับเนื้อหาตามหลักสู ตร
o แนะนําตัวเอง
o คําสําคัญ ( Key Words )
o คําถามสร้างแนวความคิด


การสํารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทําให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม มองเห็นตัวเอง จะนําไปสู่
การอยากเปลีย่ นแปลงตัวเอง
o ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่ องต่างๆ
o สํารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
o เรี ยนรู ้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
 กําหนดเป้ าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
o เลือกเรื่ องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนความคิดในเรื่ องต่างๆ ด้วยตัวเอง
o กําหนดแนวทางของตัวเองใหม่


กําหนดคุณสมบัติที่จะนําไปพัฒนาตัวเองเพิม่ เติม
เลือกวิธี (
How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพือ่ การพัฒนาตัวเอง
o การเตรี ยมความพร้อมของตัวเอง
o วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีข้ น
ั ตอน
o เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่
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สร้างความคาดหวังก่อนการฝึ กอบรม
เทคนิคการทให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้ นสุ ดการอบรม
o ทําให้ผเู ้ รี ยนจดจ่อต่อการเรี ยนรู ้ เพราะอยากเรี ยนของตัวเอง
o นําเรื่ องที่ให้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้จริ ง
 Workshop ประเด็นสําคัญที่สามารถไปฝึ กฝนได้
ดําเนินการ
Workshop ในเรื่ องที่สาํ คัญเพือ่ ให้เข้าใจและนําไปฝึ กฝนได้จริ ง
o กระตุน
้ ให้ คิด  เขียน  พูด
o การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
o การนําเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
o การนําไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง
 การบ้านเพื่อนําไปฝึ กฝนเพิ่มเติม
เรื่ องที่ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนําไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่ องที่ได้รับจากการอบรม
o เรื่ องที่ชอบ
o เรื่ องที่จะนําไปปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องแรก
o การบ้านของตังเอง
 กิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ให้เกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้าฝึ กอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหา
o เกม / การละเล่น
o Role Playing
o นิ ทานให้แนวความคิด
o กรณี ศึกษา


แนวทางการดําเนินการเพือ่ ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ างยัง่ ยืน
“ การเปลีย่ นแปลงตัวเอง ต้ องดําเนินการอย่ างต่ อเนื่อง และมีความสุ ขทีไ่ ด้ ทาํ ”
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึ กอบรมนับว่าเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญเพราะจะทําให้การพัฒนาตัวเองเกิดความ
ต่อเนื่อง และหากสามารถทําให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมดําเนินการฝึ กฝนในเรื่ องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้
ยาวนานก็จะทําให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมัน่ ใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง
อีกทั้งยังสามารถนําไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นาต่อไปได้ดว้ ย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้
ควรเป็ นสิ่ งที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึ กอบรม ทําให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึ กอบรมและเขา
เลือกเรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพือ่ พัฒนาตัวเองให้ดีข้ ึน
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กิจกรรมทีส่ ามารถดําเนินการได้ มดี งั นี้

1. การบ้านสําหรับการนําไปฝึ กฝนหลังการอบรม
2. เอกสารอ้างอิงสําหรับนําไปประกอบการฝึ กฝน
3. เว็บไซด์ดา้ นการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรื่ องต่างๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
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. การดําเนินการ Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์ (มีค่าใช้จ่าย)

ผลลัพธ์จากการฝึ กอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสําคัญของตัวเองที่จะนําไปพัฒนา แต่จะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไม่สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ต่อไปได้ดว้ ยตัวของเขาเอง

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่ างต่ อเนื่องสามารถทําได้ โดย
1. ตัวผู้เข้ าอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช้
•
•
•
•
•
•

การบ้านที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนําไปทํา ( ถ้ามี )
เอกสารเพิ่มเติมสําหรับนําไปฝึ กฝน
แหล่งความรู ้เตือนความทรงจําในเว็บไซด์ Pakornblog.com
Mailing List ความรู ้ส่งตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูช้ ่วย ถึงผูเ้ ข้าอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
การสร้างโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผูเ้ ข้าอบรมเอง หรื อ ร่ วมกับ HRD ( ถ้ามี )

2. ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษทั ลูกค้ า
•
•

HRD ตามการบ้านที่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมจะนําไปทํา ( ถ้ามี )
การสร้างโครงการพัฒนา / อํานวยความสะดวก ให้ผเู ้ ข้าอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผู้ช่วย ของ อาจารย์ ปกรณ์
•

ดําเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุ ปผล ความเปลี่ยนแปลงให้

4. Clinic โดย อ.ปกรณ์
•

ดําเนินฝึ กอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผเู ้ ข้าอบรมทําการบ้าน (งานที่ผเู ้ ข้าอบรมบอกว่าต้องการไป
พัฒนา) และ อาจารย์ มาให้คาํ แนะนํา
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กรณี การติดตามผลแบบมีค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียดรู ปแบบ
และการดําเนินการเพือ่ นําเสนอเพิ่มเติม
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