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drive CHANGE · innovate for GROWTH · lead SMARTER  
 “It is not only important what you learn, but who you learn it from” ~ John Maxwell 

หลักสูตร  The Leader Hero



 
Course 
The Leader Hero   
หลักสูตร ผูนําคุณภาพ 

 
หลักการและเหตุผล: 

หากพูดถึงการบริหารตามสายงานบังคับบัญชา เพื่อใหผลผลิตขององคกรขับเคล่ือนไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จที่
วางไวของธุรกิจ คงหนีไปพนที่จะกลาวถึง “ผูนํา” ในบทบาทของผูกํากับดูแล มอบหมายส่ังการและแกไขจัดการปญหาอุปสรรค
ตาง ๆ โดยการ “ผลักดัน” ผานผูปฏิบัติงานในแตละระดับช้ันไป ดังนั้น ภารกิจหลักที่สําคัญของผูนําที่มีหัวโขนเปน “หัวหนา” 
ตองฟนฝาไปใหได ก็คงหนีไมพน  “โจทยสําคัญ” 3 ขอ ประกอบดวย 1.โจทยคน 2.โจทยงาน และ 3.โจทยองคกร ดวย 
“สมรรถนะแหงผูนํา Leadership Competency” รวม 9 ประการ ดังตอไปนี้  

ก.สมรรถนะดานคน มี 3 ขอ 
1. การสรางสัมพันธกับทีมงาน 
2. การประสานงานและส่ือสารที่สรางสรรค 
3. การสรางขวัญและกําลังใจทีมงานใหคิดบวก สูไมถอย และรักองคกร 

ข.สมรรถนะดานงาน มี 3 ขอ 
4. การส่ังงาน มอบหมายงานและอํานาจ 
5. การแกปญหาและตัดสินใจ 
6. การติดตามและประเมินผลงาน 

ค.สมรรถนะดานองคกร มี 3 ขอ 
7. การแสดงภาวะผูนําใหเดนชัด 
8. การสรางทายาทผูนํา 
9. การเปนคนตนแบบ 

ขอสรุปใหเห็นภาพ “โมเดล” ของผูนําคุณภาพ The Leader HERO ดังนี้ 
 

 
  



 
วัตถุประสงค: เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม … 

 มีหลักการในการพัฒนาสมรรถนะของหัวหนางานในฐานะของ “ผูนํา” เพื่อผลักดันงานผานการทํางานของลูกนองและ
ทีมงานในหนวยงานขององคกรที่เปนระบบใชไดในภาคปฏิบัติจริง 

 เรียนรูเทคนิค วิธีเสริมสรางสมรรถนะของหัวหนางานที่สําคัญในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิผลตอการบริหารจัดการ
งานและลูกนองหรือทีมงาน 

หัวขอการบรรยาย: 

 หลักการสรางเสริม “สมรรถนะของหัวหนางาน” ใหประสบความสําเร็จ ตองตอบโจทย 3 ขอ คือ ภาระคน ภาระงาน และ 
       ภาระองคกร โดยเร่ิมตนที่ 
      1. การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือคน ดังนี้ 

 1.การสรางสัมพันธกับทีมงาน ซึ่งนี่คือ พื้นฐานสําคัญในการบริหารลูกนองและทีมงาน ทําอยางไรใหไดใจ
ทีมงาน 

 2.การประสานงานและส่ือสารที่สรางสรรค ดวยบทบาทและหัวโขนของ “หัวหนางาน” ตองทําหนาที่เปน 
“กาวใจ” และ “ขอตอ” ในการทํางานรวมกันทั้งในหนวยงานและขามสายงานในองคกร 

 3.การสรางขวญัและกําลังใจทีมงานใหคิดบวก สูไมถอย และรักองคกร จากผลการวิจัย พบวา การฟนฝา
ปญหาและอุปสรรคของทีมงาน อยูที่ “ขวัญและกําลังใจ” การมอง “ปญหา” คือ “ส่ิงทาทาย” การมอง “อุปสรรค” 
เปน “โอกาส” และการคิดบวก สามารถสรางทุกส่ิง นอกจากนี้ ปจจัยที่สําคัญสําหรับ “องคกร” ก็คือ การรักและ
ภักดีตอองคกร ซึ่งคนที่เปนหัวหนาตอง “ปลูกฝง” และทําเปนแบบอยางใหลูกนอง 

      2. การพัฒนาสมรรถนะเพ่ืองาน ดังนี้ 
 4.การส่ังงาน มอบหมายงานและอํานาจ หัวหนางานท่ีดี ตองสามารถส่ังงาน มอบหมายงานและถายทอด

อํานาจการตัดสินใจแกผูปฏิบัติงานในระดับหนึ่งที่เหมาะสมดวย เพราะลูกนองจะเกิดความรูสึกเปน “เจาของ
งาน” และทุมเทกําลังกายใจในการทํางาน ดวยความภาคภูมิใจที่ไดทํางานน้ัน ๆ ซึ่งเปนส่ิงที่ “ลูกนอง” อยากได
จากคนท่ีตนเองเรียกวา หัวหนา 

 5.การแกปญหาและตัดสินใจ เปนหนึ่งใน “สมรรถนะ” ของหัวหนางานที่ตองอาศัยประสบการณและหลักการ
คิดเชิงวิเคราะหที่ “ลูกนอง” ตองการอาศัยพึ่งพาอยางมาก 

 6.การติดตามและประเมินผลงาน สมรรถนะน้ี ถือวามีความสําคัญอีกขอหนึ่ง ซึ่งตองพัฒนาควบคูกันไปกับ 
“การส่ังงาน มอบหมายงาน และมอบอํานาจ” เพื่อตรวจสอบ ติดตามความคืบหนาของงานที่มอบหมายให
ลูกนองทําวา “เปนอยางไร” ลูกนองตองการความชวยเหลือ ชี้แนะอะไรหรือไม  

3. การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือองคกร ดังนี้ 
 7.การแสดงภาวะผูนําใหเดนชัด โดยตําแหนงงาน หัวหนา ก็คือ “ผูนํา” โดยปริยาย แตการแสดง “ภาวะผูนํา” 

แตกตางกับการเปน “ผูนํา” โดยหนาที่อยางส้ินเชิง เพราะภาวะผูนํา จะทําใหลูกนอง “เช่ือมือ” และ “เช่ือใจ” ที่
จะใหนํา “ทีม” อยางโดดเดน อันมีองคประกอบสําคัญ 3 V. (Vision, Voice & Vigor) 

 8.การสรางทายาทผูนํา ประเด็นนี้เปน “ปมปญหา” หนึ่งขององคกรอยางย่ิง เพราะองคกรสวนใหญ มัก
ประสบปญหานี้อยางมาก เพราะมิไดวางแผนพัฒนา “ทายาทคนถัดไป” ใหกับหัวหนาในการพัฒนาลูกนอง 
ดวยการทําแผนพัฒนาสมรรถนะของลูกนองที่วัดผลความกาวหนาและติดตามผลงานเชิงประจักษ เพื่อสราง
การยอมรับในทายาทรุนใหมกับผูรวมงานในองคกร 
  



 
 9.การเปนคนตนแบบ นี่คือ “สุดยอด” ของการเปนหัวหนางาน เพราะหัวหนาเปรียบเสมือน “เบาหลอหลอม”  

เม่ือหัวหนาเปน “เชนไร” ลูกนองก็จะเปน “เชนนั้น” ดังนั้น หัวหนาที่ดี จึงตองทําตนเองใหเปน “ตนแบบ” ยืนให
เห็น นั่งใหสงา ทําใหเปนแบบอยางที่ “ลูกนอง” อยากทําตาม ถือวาเปนการสราง “วัฒนธรรมองคกร” ใหเกิดขึ้น
นั่นเอง 

 
เหมาะสําหรับ ผูบริหาร  หัวหนางาน  จํานวน 30 คน 
 
ระยะเวลา 2   วัน  
 
วิธีการฝกอบรม 

 บรรยาย สลับกับ กิจกรรม เกม VDO Clip บทบาทสมมติ และ Workshop  
วิทยากร  อาจารยพรเทพ ฉันทนาวี  
 
คาบริการจัดอบรม   40,000.- บาท /วัน  
ราคาดังกลาวประกอบดวย 

 วิทยากรผูเชี่ยวชาญ 1 ทาน  
 เอกสารประกอบการบรรยายอยางดีสําหรับคนเขาเรียน 
 แบบประเมิน 
 คาเดินทาง 

 
ราคาขางตนไมรวม 

 คาสัมมนา ไมรวม คาสถานท่ี  คา LCD คาอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวางพักสําหรับวิทยากรและทีม
วิทยากรฯ 

 ในกรณี  ตางจังหวัด  ขอใหบริษัทฯ รับผิดชอบเกี่ยวกับคาท่ีพัก คาเดินทางของวิทยากร และทีม
วิทยากรฯ ตลอดการสัมมนาท้ังโปรแกรม 

 
 

การติดตอ 

คุณอรัญญา ชัยเดชสรุิยะ (ตุม) 086-8929330 , 086-6183752 
Training Manager 
Professional Training Solution Ltd. Partnership 
In-house Training 
Tel  02-1753330 
Fax 02-1753305 
Email aranya.chaidejsuriya@gmail.com 
 


