หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ 6 ด้าน

โครงการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ 6 ด้าน
(6 Managerial Skill Development)
(หลักสูตร 2 วัน)

อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
หลักการ/แนวความคิด
 ผู้ที่ต้องทำงำนด้ำนกำรบริหำรถือเป็นผู้ที่มีบทบำทสำคัญต่อกำรขับเคลื่อนทิศทำงขององค์กรให้บรรลุตำม

เป้ำหมำยและพันธะกิจ ซึ่งในกำรบริหำรจัดกำรนั้น อำจพบปัญหำหรืออุปสรรคในกำรบริหำรงำนต่ำงๆใน
หลำกหลำยมิติ ดังนั้นกำรพัฒนำทักษะกำรบริหำรด้ำนต่ำงๆจะช่วยให้ผู้บริหำรกลุ่มนี้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำในงำน กำรคิดและกำรวำงแผนกลยุ ทธ์เพื่อบรรลุเป้ำหมำย
รวมทั้งสำมำรถพัฒนำทีมงำนเพื่อให้ทำงำนได้ตำมเป้ำหมำย
 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ(ศักยภำพ)ของกลุ่มผู้ ที่ต้องบริหำรจัดกำร ควรมุ่งเน้นให้ครบทั้ง3องค์ประกอบ

ได้แก่ ควำมรู้ ทักษะ และคุณสมบัติต่ำงๆ (ทัศนคติและกรอบควำมคิด) เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับตัวตนของผู้บริหำรเอง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
 เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนควำมเป็นผู้นำของผู้บริหำร
 เพื่อส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ รวมทั้งเทคนิคกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำร เพื่อให้สำมำรถบริหำรงำน

บริหำรคนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถปรับตัวรองรับกับบทบำทในกำรบริหำรงำน บทบำทในกำร
บริหำรตำมควำมคำดหวังขององค์กรได้
 เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้รับกำรปรับพื้นฐำนกำรโค้ช เพื่อรองรับกำรอบรมแบบตัวต่อตัวในอนำคตและมี
แนวทำงในกำรพัฒนำหรือสอนทีมงำนที่หลำกหลำยมำกขึ้น

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 1 of 9

หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ 6 ด้าน

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Day I : การคิดเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นา
กำรพัฒนำทักษะกำรคิดและกำรประยุกต์ใช้
ภำพรวมของกำรคิด
 ทักษะกำรคิดประเภทต่ำงๆ
 กำรประยุกต์ใช้ในกำรทำงำน
 Workshop: กิจกรรมกำรคิดประเภทต่ำงๆ
กำรพัฒนำภำวะผู้นำในตัวเอง


ควำมเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
 หลุมพรำงทำงควำมคดที่สกัดกั้นควำมเป็นผู้นำ
 เทคนิคกำรเอำชนะหลุมพรำง
 Workshop: สร้ำงเทคนิคกำรพัฒนำภำวะผู้นำของตัวเอง
 กรณีศึกษำ: เทคนิคกำรเอำชนะหลุมพรำง
จิตวิทยำกำรบริหำรและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชำ


เรียนรู้ธรรมชำติของมนุษย์
 กำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์
 เทคนิคกำรจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับ
 กำรบริหำรควำมขัดแย้งเชิงสร้ำงสรรค์
 กำรบริหำรทีมงำน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงำน
 Workshop: กำหนดสิ่งที่จะนำไปพัฒนำทีมงำน
กำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ









กำรกำหนดเป้ำหมำย
กำรจัดทำแผนงำนเชิงกลยุทธ์
กำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจ
กำรบริหำรเวลำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรประชุมอย่ำงสร้ำงสรรค์
Workshop: กำหนดแนวทำงกำรบริหำรงำนของตัวเอง
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Day II : การสร้างการเปลี่ยนแปลง การโค้ชชิ่งและการสร้างจิตสานึกรักองค์กร
สำรวจแนวควำมคิดเรื่อง “กำรเปลี่ยนแปลง”
ควำมท้ำทำยของกำรเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 สัญญำณกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
 ผู้นำบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร?
ทักษะในกำรจัดกำรกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสร้ำงสรรค์


กำหนดประเภทของกำรเปลี่ยนแปลง
 สร้ำงแรงจูงใจในกำรเปลี่ยนแปลง
 กำรสอนให้พนักงำนจัดกำรกับกำรเปลี่ยนแปลง
 กำรทำให้องค์กรมีควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง
 Workshop : สร้ำงแนวทำงกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงในแบบของท่ำน
ผู้นำในฐำนะโค้ช


หลักสำคัญของกำรเป็นโค้ช
 เทคนิคกำรโค้ชชิ่งทีมงำน
 แนวทำงกำรดึงศักยภำพทีมงำน
 Workshop: สร้ำงแนวทำงกำรโค้ชชิ่งของตัวเอง
 Role Playing: กำรโค้ชชิ่ง แบบ 1:1 Coaching
กระบวนกำรโค้ชชิ่ง (Coaching)


กำรเตรียมตัวเพื่อกำรโค้ชชิ่ง
 ขึ้นตอนกำรดำเนินกำรโค้ชชิ่ง
 เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงกำรโค้ชชิ่ง
 ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
กำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพงำน








สำรวจควำมคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำและปรับปรุงงำน
อุปสรรคของกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงงำน
ประโยชน์ของกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงงำน
PDCA เครื่องมือพัฒนำและปรับปรุงงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
Workshop : กำรประยุกต์ใช้หลักกำรกับกำรทำงำน
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ตัวอย่างสไลด์ Workshop และกรณีศึกษา
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แนวทางการเรียนรูต้ ามหลักสูตร






กำรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำควำมรู้
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทำงของตัวเอง
กำรฝึกอบรมมีควำมหลำกหลำย เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ และ คิดถึงสถำนกำรณ์ กำรทำงำนของตัวเอง
- กำรบรรยำย : เน้นเนื้อหำที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ำยต่อกำรเรียนรู้
- Work Shop : กระตุ้นให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- กำรนำเสนอ : เกิดกำรฝึกฝนกำรแสดงออกและทำงำนเป็นทีม
- Role Playing : ทำให้เห็นสถำนกำรณ์จริง โดยกำรแสดงแบบสมมติ
- กำรตอบคำถำม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงควำมคิดเห็น
- กำรบ้ำนเพื่อกำรนำไปฝึกฝนอย่ำงต่อเนื่อง
วิทยำกรทำหน้ำที่เพียงผู้อำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้กำรพัฒนำเป็นไปตำม
ธรรมชำติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยกำรเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
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รูปแบบและกระบวนการ (Process)ทีใ่ ช้ ในการฝึกอบรม
1. รูปแบบ Training & Group Coaching
กำรใช้กระบวนกำร Training & Group Coaching เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและประมวลผลเรื่องที่เรียนผ่ำน
ประสบกำรณ์ของตนเอง แล้วเพิ่มเติมต่ อยอดกับสิ่งที่ตัวเองจะนำไปปฏิบัติ ด้วยกำรคิดวิธีที่เหมำะสมของตัวเอง
ไม่ใช่กำรเข้ำใจเนื้อหำอย่ำงเดียว แต่มีวิธีกำรประยุกต์เนื้อหำกับชีวิตจริงของตนเองได้ทันที
กระบวนกำรฝึกอบรมประยุกต์ใช้หลักกำรโค้ชผสมผสำนกับกำรให้ควำมรู้และวิธีกำรในแนวของกำรเท
รน โดยกำรใช้คำถำม ซึ่งเป็นกำรสำรวจควำมคิดเห็นของตนเองของผู้เรียนในเรื่องที่กำลังจะอบรม ทำให้ผู้เรียน
มองเห็นตัวเองและแนวคิดของตัวเองในหัวข้อนั้นๆ กำรยอมรับในตัวเองจะเกิดขึ้น นำไปสู่กำรเคำรพตนเองที่จะ
ก่อให้เกิดควำมอยำกเปลี่ยนแปลงตนเองในเรืองนั้นๆ วิทยำกรที่ทำหน้ำที่เป็น เหมือนกระจกบำนหนึ่งเท่ำนั้นเอง
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหลำยมำจำกควำมคิดผู้เรียนทั้งหมด เนื่องจำกเห็นว่ำไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ในสภำวะเช่นนั้น
หรือ เห็นประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนเป็นผู้เลือกแนวทำงกำรเปลี่ยนแปลงเองจึงไม่เกิดกำรต่อต้ำน เกิด
ควำมภำคภูมิใจในแนวทำงที่ตัวเองออกแบบ และอยำกลงมือปฏิบัติด้วยตัวเขำเอง กำรเปลี่ยนแปลงจึงสำมำรถ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใครมำบังคับ



แก่นสาคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•
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หมายเหตุ: กำรทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่ำนกำรใช้คำถำม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยำกร) จะสร้ำงควำมอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับ Style และสภำพแวดล้อมของตัวเองได้อย่ำงเหมำะสมมำกที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบำยกระตุ้นให้คิด ถำมให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี Commitment
 สร้ำงควำมเข้ำใจในเนื้อหำด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
 เปิดโอกำสให้สำรวจตัวเองและสร้ำงแนวทำงแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
 ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ำมีอิสระในกำรเลือกใช้ควำมรู้ ไม่ได้บังคับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้ำง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
 พิสูจน์หลักกำรและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจในเนื้ อ หำด้ ว ยตั ว เองและพร้ อ มไป
ประยุกต์ใช้ทันที
 สนุกสนำนกับกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้ำงแนวควำมคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่ำนกำรแลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน

2. รูปแบบ Strategic Group Coaching & Consulting
กำรพัฒนำกลุ่มบุคคลที่ทำงำนกันเป็นทีม โดยมี เป้ำหมำยร่วมกันให้เกิดประสิทธิผลนั้น ต้องทำให้กลุ่ม
บุคคลนั้นๆ ยึดถือเป้ำหมำยเดียวกัน พันธะกิจเดียวกัน ค่ำนิยมเดียวกัน แต่รับผิดชอบงำนของตัวเองแล้วดำเนินกำร
ให้สอดคล้องกัน เสมือนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมเดียวกัน โดยกำรทำให้ตัวเองบรรลุเป้ำหมำยของแต่ละบุคคล
แล้วรวมกันเป็นเป้ำหมำยทีม
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หลักสูตร พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ 6 ด้าน

แนวทำงกำรดำเนินกำรเพื่อให้กลุ่มบุคคลบรรลุเป้ำหมำยหลักของทีม แต่ใช้ศักยภำพของตัวเอง ทำหน้ำที่
ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดตำมที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถแก้ปัญหำของตัวเองและช่วยเหลือทีมงำนแก้ไขปัญหำ
หรือร่วมกันแก้ไขปัญหำเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ เรียกว่ำ “Strategic Group Coaching & Consulting”
กระบวนกำรพอสังเขปของกำรดำเนินกำร มีดังนี้....
 กำหนดเป้ำหมำยของกลุ่ม (Strategic Goal Setting )
 กำหนดเป้ำหมำยย่อยของบุคคล (Key Success Factor)
 วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบัน (Situation Analysis)
 ประเมินและตรวจสอบเรื่องสำคัญ (Do & Don’t)
 กำหนดกรอบกำรดำเนินกำรที่เหมำะสม (Frame Work)
 ค้นหำทำงเลือกของแต่ละบุคคล (Option)
 วำงแผนปฏิบัติงำนมุ่งสู่เป้ำหมำย (Planning)
 ตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะลงมือทำ (Action)

 การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
 ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทาให้ผู้เรียนอยากนาสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
 การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง

ผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้ านที่ผ้เู รียนนาไปปฏิบัตจิ ริง
ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้บริหำรทุกระดับ
 ผู้จัดกำรทุกระดับ
 ผู้ที่เตรียมตัวก้ำวสู่ระดับผู้บริหำร
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