Course

Leadership Development for Supervisor or Manager
หลักสูตร การเสริมสร้างภาวะผูน้ าํ และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
หลักการและเหตุผล:
ทุกวันนี้ การแข่งขันทางธุรกิจด้านอุตสาหกรรมมีความยากลําบากและหนักหน่ วงยิง่ ขึ้ น เพราะนอกจากมีคแู่ ข่งขันที่
เข้มแข็งแล้ว บรรดาลูกค้าก็มีความต้องการมากขึ้ น และความต้องการของลูกค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด ซึ่งเป็ นแรง
กดดันให้บริษัทต่าง ๆ ต้องปรับกลยุทธ์อย่างมากทั้งในด้านของ Know How และความสามารถของบุคลากรเองให้พร้อมที่จะ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ดังนั้น การเสริมสร้างภาวะผูน้ ําและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการให้กบั ผูบ้ ริหาร จึงเป็ นการ
เตรียมความพร้อมให้องค์กรในระยะยาว เพื่อชิงความได้เปรียบและชั้นเชิงการแข่งขันอย่างผูน้ ําทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
 เสริมสร้าง “ภาวะผูน้ ํา” ให้เกิดขึ้ นอย่างมีประสิทธิภาพ
 พัฒนา “ทักษะการบริหารจัดการ” ให้เพิ่มสูงขึ้ น
เนื้ อหาการบรรยาย:
Day 1 หมวด : Team Leadership
 ความเหมือนในความต่างระหว่าง “ภาวะผูน้ ํา (Leadership)” กับ “การบริหาร (Management)” คืออะไร
 วิถีแห่งภาวะผูน้ ํา
- To Solve a problem เพื่อแก้ปัญหา
- To Support a teamwork เพื่อเกื้ อหนุ นทีมงาน
- To Share a vision เพื่อแบ่งปั นวิสยั ทัศน์
- To Show a role model เพื่อเป็ นแบบอย่าง
- To School a new leader เพื่อสร้างคน
 ความแตกต่างระหว่าง “การใช้ความเป็ นผูน้ ํา” กับ “การใช้ภาวะผูน้ ํา”
 เครื่องมือสําหรับผูน้ ําที่ทรงประสิทธิภาพ (Tool of Leader : 4I)
- Influence การมีอิทธิพลต่อผูอ้ ื่น
- Inspire การสร้างแรงบันดาลใจคน
- Improve การพัฒนาผูอ้ ื่น
- Integrity จริยาธรรมและความโปร่งใส
 สมรรถนะแห่งผูน้ ํา (Competency of Leader : 4D.) ประกอบอะไรและสร้างได้อย่างไร
(เรียนรูผ้ ่านเกมและการถกอภิปราย)
- Dedication การอุทิศตน
- Determination การมัน่ ใจในตน
- Discipline การมีวินัย
- Devolution การเปลี่ยนแปลงพัฒนาตน
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 บทสรุปแนวทางการมีภาวะผูน้ ํา
1. วางตัวคนทีมงานและการวางแผนงาน การกํากับดูแล
2. การแจ้งผลความคืบหน้าของงาน และการประเมินผลงาน
3. การสนับสนุ น ให้กาํ ลังใจ ช่วยพัฒนาความสามารถของทีม
4. การวิเคราะห์ความสามารถและข้อจํากัดของทีมออก ช่วยเหลือ หรือหาทางแก้ไขป้องกันจุดอ่อนของทีม
5. การกําหนดแผนเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้ทีมปลดปล่อยศักยภาพความเป็ นผูน้ ําออกมา

Day 2. หมวด : Ability to manage people & team
 ความเข้าใจในประเภทของคน 4 ลักษณะ (4C.) เพื่อการบริหารจัดการคนให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร
1. Conceptualist คนประเภทจอมหลักการ
2. Controlist คนประเภทจอมบงการ
3. Cafe stylist คนประเภทชอบบันเทิง
4. Calmer คนประเภทชอบเก็บตัว นิ่ งเฉย
 วิธีการบริหารคน 4 ลักษณะ
 เทคนิ คการสื่อสารเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (P-Q-R-S Techniques)
1. Paraphrasing Technique เทคนิ คการถอดความ
2. Questioning Technique เทคนิ คการถาม
3. Reflective Response Technique เทคนิ คการสะท้อนความรูส้ ึก
4. Summarizing Technique เทคนิ คการสรุปประเด็น
 เทคนิ คการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ (S-C-O-T Techniques) (ชมวิดีโอคลิปและฝึ กปฏิบตั ิ)
1. Soft Approach ใช้ความอ่อนสยบความร้อนลุ่ม
2. Catch the feeling before fact จับความรูส้ ึกก่อนใส่ใจในเนื้ อหา
3. Open mind to understand เปิ ดใจเข้าใจผูอ้ ื่นก่อน
4. Take response ตอบสนอง
 เทคนิ คการผูช้ ี้ แนะให้ผอู้ ื่นและทีมงานเรียนรูท้ ี่จะพัฒนาตนเอง (ชมวิดีโอคลิปและฝึ กปฏิบตั ิ)
1. Supportive Feedback การชี้ แนะให้คงคุณภาพของการปฏิบตั ิงานของผูอ้ ื่นและทีมงาน
2. Corrective Feedback การชี้ แนะให้ปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบตั ิงานของผูอ้ ื่นและทีมงาน
 บทสรุปแนวทางการบริหารคนอื่นและทีมงาน
1. สามารถสื่อสารให้ผอู้ ื่นและทีมงานเข้าใจในเป้าหมาย แผนงาน และวิสยั ทัศน์ขององค์กรได้
2. สามารถโน้มน้าวจูงใจให้ผอู ้ ื่นและทีมงานเต็มใจทุ่มเทผลักดันภารกิจให้สาํ เร็จบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการได้
3. สนับสนุ นให้ผอู้ ื่นและทีมงานมีส่วนร่วมในงานด้วยการร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงผลงาน
4. เป็ นผูช้ ี้ แนะให้ผอู้ ื่นและทีมงานเรียนรูท้ ี่จะพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมตัวรับภารกิจ ความรับผิดชอบที่มากขึ้ นจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
5. เป็ นแบบอย่างที่ดีให้ผอู้ ื่นและทีมงานปฏิบตั ิตามในด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร
เหมาะสําหรับ: หัวหน้างานและผูจ้ ดั การ
ระยะเวลา
2 วัน อบรมอย่างละ 1 หมวด หรือเลือกอบรมทีละหมวด
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