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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 

หลกัสูตร  The	Leader	Hero



 
Course 
The Leader Hero   
หลกัสูตร ผูนํ้าคณุภาพ 

 
หลักการและเหตุผล: 

หากพดูถงึการบริหารตามสายงานบงัคบับญัชา เพ่ือให้ผลผลติขององค์กรขบัเคล่ือนไปสูเ่ป้าหมายแหง่ความสําเร็จท่ี
วางไว้ของธุรกิจ คงหนีไปพ้นท่ีจะกลา่วถงึ “ผู้ นํา” ในบทบาทของผู้ กํากบัดแูล มอบหมายสัง่การและแก้ไขจดัการปัญหาอปุสรรค
ตา่ง ๆ โดยการ “ผลกัดนั” ผา่นผู้ปฏิบติังานในแตล่ะระดบัชัน้ไป ดงันัน้ ภารกิจหลกัท่ีสําคญัของผู้ นําท่ีมีหวัโขนเป็น “หวัหน้า” 
ต้องฟันฝ่าไปให้ได้ ก็คงหนีไมพ้่น  “โจทย์สําคญั” 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.โจทย์คน 2.โจทย์งาน และ 3.โจทย์องค์กร ด้วย 
“สมรรถนะแหง่ผู้ นํา Leadership Competency” รวม 9 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ก.สมรรถนะด้านคน มี 3 ข้อ 
1. การสร้างสมัพนัธ์กบัทีมงาน 
2. การประสานงานและส่ือสารท่ีสร้างสรรค์ 
3. การสร้างขวญัและกําลงัใจทีมงานให้คิดบวก สู้ไมถ่อย และรักองค์กร 

ข.สมรรถนะด้านงาน มี 3 ข้อ 
4. การสัง่งาน มอบหมายงานและอํานาจ 
5. การแก้ปัญหาและตดัสนิใจ 
6. การติดตามและประเมินผลงาน 

ค.สมรรถนะด้านองค์กร มี 3 ข้อ 
7. การแสดงภาวะผู้ นําให้เดน่ชดั 
8. การสร้างทายาทผู้ นํา 
9. การเป็นคนต้นแบบ 

ขอสรุปให้เหน็ภาพ “โมเดล” ของผู้ นําคณุภาพ The Leader HERO ดงันี ้
 

 
  



 
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม … 

 มีหลกัการในการพฒันาสมรรถนะของหวัหน้างานในฐานะของ “ผู้ นํา” เพ่ือผลกัดนังานผา่นการทํางานของลกูน้องและ
ทีมงานในหน่วยงานขององค์กรท่ีเป็นระบบใช้ได้ในภาคปฏิบติัจริง 

 เรียนรู้เทคนิค วิธีเสริมสร้างสมรรถนะของหวัหน้างานท่ีสําคญัในการปรับปรุงตนเองให้มีประสทิธิผลตอ่การบริหารจดัการ
งานและลกูน้องหรือทีมงาน 

หัวข้อการบรรยาย: 

 หลกัการสร้างเสริม “สมรรถนะของหวัหน้างาน” ให้ประสบความสําเร็จ ต้องตอบโจทย์ 3 ข้อ คือ ภาระคน ภาระงาน และ 
       ภาระองค์กร โดยเร่ิมต้นท่ี 
      1. การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือคน ดงันี ้

 1.การสร้างสัมพันธ์กับทีมงาน ซึง่น่ีคือ พืน้ฐานสําคญัในการบริหารลกูน้องและทีมงาน ทําอยา่งไรให้ได้ใจ
ทีมงาน 

 2.การประสานงานและส่ือสารที่สร้างสรรค์ ด้วยบทบาทและหวัโขนของ “หวัหน้างาน” ต้องทําหน้าท่ีเป็น 
“กาวใจ” และ “ข้อตอ่” ในการทํางานร่วมกนัทัง้ในหน่วยงานและข้ามสายงานในองค์กร 

 3.การสร้างขวัญและกาํลังใจทีมงานให้คดิบวก สู้ไมถ่อย และรักองค์กร จากผลการวิจยั พบวา่ การฟันฝ่า
ปัญหาและอปุสรรคของทีมงาน อยูท่ี่ “ขวญัและกําลงัใจ” การมอง “ปัญหา” คือ “สิง่ท้าทาย” การมอง “อปุสรรค” 
เป็น “โอกาส” และการคิดบวก สามารถสร้างทกุสิง่ นอกจากนี ้ปัจจยัท่ีสําคญัสําหรับ “องค์กร” ก็คือ การรักและ
ภกัดีตอ่องค์กร ซึง่คนท่ีเป็นหวัหน้าต้อง “ปลกูฝัง” และทําเป็นแบบอยา่งให้ลกูน้อง 

      2. การพัฒนาสมรรถนะเพ่ืองาน ดงันี ้
 4.การส่ังงาน มอบหมายงานและอาํนาจ หวัหน้างานท่ีดี ต้องสามารถสัง่งาน มอบหมายงานและถ่ายทอด

อํานาจการตดัสินใจแก่ผู้ปฏิบติังานในระดบัหนึง่ท่ีเหมาะสมด้วย เพราะลกูน้องจะเกิดความรู้สกึเป็น “เจ้าของ
งาน” และทุม่เทกําลงักายใจในการทํางาน ด้วยความภาคภมิูใจท่ีได้ทํางานนัน้ ๆ ซึง่เป็นสิง่ท่ี “ลกูน้อง” อยากได้
จากคนท่ีตนเองเรียกวา่ หวัหน้า 

 5.การแก้ปัญหาและตัดสนิใจ เป็นหนึง่ใน “สมรรถนะ” ของหวัหน้างานท่ีต้องอาศยัประสบการณ์และหลกัการ
คิดเชิงวิเคราะห์ท่ี “ลกูน้อง” ต้องการอาศยัพึง่พาอยา่งมาก 

 6.การตดิตามและประเมนิผลงาน สมรรถนะนี ้ถือวา่มีความสําคญัอีกข้อหนึ่ง ซึง่ต้องพฒันาควบคูก่นัไปกบั 
“การสัง่งาน มอบหมายงาน และมอบอํานาจ” เพ่ือตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้าของงานท่ีมอบหมายให้
ลกูน้องทําวา่ “เป็นอยา่งไร” ลกูน้องต้องการความช่วยเหลือ ชีแ้นะอะไรหรือไม ่ 

3. การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือองค์กร ดงันี ้
 7.การแสดงภาวะผู้นําให้เด่นชัด โดยตําแหน่งงาน หวัหน้า ก็คือ “ผู้ นํา” โดยปริยาย แต่การแสดง “ภาวะผู้ นํา” 

แตกตา่งกบัการเป็น “ผู้ นํา” โดยหน้าท่ีอยา่งสิน้เชิง เพราะภาวะผู้ นํา จะทําให้ลกูน้อง “เช่ือมือ” และ “เช่ือใจ” ท่ี
จะให้นํา “ทีม” อยา่งโดดเดน่ อนัมีองค์ประกอบสําคญั 3 V. (Vision, Voice & Vigor) 

 8.การสร้างทายาทผู้นํา ประเดน็นีเ้ป็น “ปมปัญหา” หนึง่ขององค์กรอยา่งย่ิง เพราะองค์กรสว่นใหญ่ มกั
ประสบปัญหานีอ้ยา่งมาก เพราะมิได้วางแผนพฒันา “ทายาทคนถดัไป” ให้กบัหวัหน้าในการพฒันาลกูน้อง 
ด้วยการทําแผนพฒันาสมรรถนะของลกูน้องท่ีวดัผลความก้าวหน้าและติดตามผลงานเชิงประจกัษ์ เพ่ือสร้าง
การยอมรับในทายาทรุ่นใหมก่บัผู้ ร่วมงานในองค์กร 
  



 
 9.การเป็นคนต้นแบบ น่ีคือ “สดุยอด” ของการเป็นหวัหน้างาน เพราะหวัหน้าเปรียบเสมือน “เบ้าหลอ่หลอม”  

เม่ือหวัหน้าเป็น “เช่นไร” ลกูน้องก็จะเป็น “เช่นนัน้” ดงันัน้ หวัหน้าท่ีดี จงึต้องทําตนเองให้เป็น “ต้นแบบ” ยืนให้
เหน็ นัง่ให้สง่า ทําให้เป็นแบบอยา่งท่ี “ลกูน้อง” อยากทําตาม ถือวา่เป็นการสร้าง “วฒันธรรมองค์กร” ให้เกิดขึน้
นัน่เอง 

 
เหมาะสาํหรับ ผู้บริหาร  ผู้จดัการ  หวัหน้างาน  จาํนวน 30 คน / รุ่น 
 
ระยะเวลา 2   วนั  
 
วธีิการฝึกอบรม 

 บรรยาย สลบักบั กิจกรรม เกม VDO Clip บทบาทสมมติ และ Workshop  

วทิยากร  อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี  
 
ค่าบริการจัดอบรม   70,000.- บาท  (ยงัไม่รวม Vat 7%) 
ราคาดงักล่าวประกอบด้วย 

 วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ 1 ทา่น  
 เอกสารประกอบการบรรยายอยา่งดสีาํหรบัคนเขา้เรยีน 
 แบบประเมนิ 
 คา่เดนิทาง(รถยนต)์ 

 
ราคาข้างต้นไม่รวม 

 คา่สมัมนา ไมร่วม คา่สถานที ่ คา่ LCD คา่อาหารและเครือ่งดื่มระหวา่งพกัสาํหรบัวทิยากรและทมี
วทิยากรฯ 

 ในกรณี  ต่างจงัหวดั  ขอใหบ้รษิทัฯ รบัผดิชอบเกีย่วกบัคา่ทีพ่กั คา่เดนิทางของวทิยากร และทมี
วทิยากรฯ ตลอดการสมัมนาทัง้โปรแกรม 

 

การตดิต่อ 

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


