Leadership Development Program
**********************************************
หัวหน้ างานเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการบริ หารงานและบริ หารลูกทีมในหน่วยงานให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตาม
เป้าหมายและมาตรฐานการทางานที่กาหนดไว้ อย่างถูกต้ อง ซึ่งจะส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้ า
และการบริ การ ซึ่งจะนาไปสู่การสร้ างความพึงพอใจ
ให้ เกิดขึ ้นกับลูกค้ าต่อไปได้ ในที่สดุ
ดังนัน้ หากองค์กรสามารถสร้ างและพัฒนา
ให้ หัว หน้ างานมี คุ ณ สมบัติ ส าคัญ ที่ จ าเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงาน มีความรู้ ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของ
ตนเองในการบริ หารทั ง้ งานและบริ หารคนใน
หน่ ว ยงาน รวมทั ง้ มี ทั ก ษะการบริ หารจั ด การได้
เหมาะสมกั บ สถานการณ์ สามารถสร้ างความ
น่าเชื่อถือและสร้ างแรงจูงจูงใจในการทางานให้ กบั ลูก
ทีม จะช่วยผลักดันให้ ผลงานของหน่วยงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหัวหน้ างาน ให้ มีพื ้นฐานในการนาหรื อบริ หารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนาพาทีมงาน หรื อนาพา
องค์กรไปสูค่ วามสาเร็ จได้ อย่างยัง่ ยืน
2. เพื่อพัฒนาหัวหน้ างานให้ มีความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ สามารถแสดงภาวะผู้นาได้ เหมาะสมกับสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อนาทีมไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
3. เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากร ก่อนก้ าวเข้ าสูต่ าแหน่งงานระดับที่สงู ขึ ้นต่อไปในอนาคต
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หัวข้ อการอบรม
Topic
ภาวะผู้นาทีมงาน
ประสิทธิภาพสูง

Objective
 สร้ างความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่
ของหัวหน้ างานและความคาดหวัง
จากองค์กร
 เสริ มสร้ างการเป็ นผู้นาที่ดีกว่าวันนี ้
ด้ วยการแสดงบทบาทที่ถูกต้ อง มี
ทัศนคติของผู้นา และมีทกั ษะและ
ความเชี่ยวชาญที่นาลูกทีม

การวางแผนการทางานและ  เรี ยนรู้เทคนิคการวางแผน
ควบคุมคุณภาพของงาน
ปฏิบตั ิงานและการควบคุมงานให้
เป็ นไปตามแผนงาน
 เรี ยนรู้เทคนิคการมอบหมายงาน
กระจายงาน และการติดตามงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ ไขปั ญหาและ
ตัดสินใจ

 ทราบถึงความหมาย การกาหนด
ประเด็นปั ญหา ขอบเขตและความ
เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบของ
ปั ญหา สาเหตุและผลกระทบ และ
เข้ าใจวิธีการของการแก้ ปัญหาและ
การตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ

การสอนงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

 เรี ยนรู้และฝึ กทักษะการให้
คาแนะนา และการจูงใจทีมงาน
เพื่อทาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้สอนงาน
ถ่ายทอดงาน และแนะนาแนว
ทางการใช้ ชีวิตในที่ทางานให้ กบั
พนักงานสามารถปรับตัวได้

Key Content
 หัวหน้ างานยุคใหม่กบั การเตรี ยมความ
พร้ อมรับมือต่อการเปลีย่ นแปลง
 บทบาทของหัวหน้ างานยุคใหม่และ
ความคาดหวังขององค์กร
 ศิลปะการบริ หารทีมงานของหัวหน้ างาน
ที่จะทาให้ ได้ ทงงาน
ั ้ ได้ ทงใจ
ั้
 ทักษะการบริ หารจัดการที่สาคัญ สาหรับ
หัวหน้ างานยุคใหม่
 แนวคิดหลักการและวิธีการในการ
วางแผนงาน
 การวางแผนการทางาน
 การวางแผนและการควบคุมงานให้
เป็ นไปตามแผนงาน
 การมอบหมายงาน การกระจายงาน
และการติดตามงาน
 เทคนิคการมอบหมายงานและติดตาม
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
 หัวหน้ างานกับการแก้ ไขปั ญหาและ
ตัดสินใจในงาน
 กระบวนการแก้ ไขปั ญหาและตัดสินใจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
 เทคนิคและเครื่ องมือในการแก้ ไขปั ญหา
และตัดสินใจ
 Workshop:ฝึ กปฏิบตั ิการแก้ ไขปัญหา
และตัดสินใจในสถานการณ์ตา่ งๆของ
หัวหน้ างาน
 ขันตอนของการสอนงานและให้
้
คาแนะนาที่มีประสิทธิภาพ
 ข้ อพึงระวัง และ Key Success Factor
ในการสอนงาน
 ฝึ กปฏิบตั ิการเป็ นผู้สอนงานและให้
คาแนะนา
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กลุ่มเป้ าหมาย
ระดับหัวหน้ างานและผู้จดั การ
รูปแบบการสัมมนา
 เกมส์/กิจกรรมประกอบการเรียนรู้
 แบ่งกลุม่ ทากรณีศกึ ษา
 การบรรยาย

50%
30%
20%,

วิทยากร
 อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการบริ หารผลงานเชิงกลยุทธ์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เข้ าใจบทบาททีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากผู้ปฏิบตั ิการเป็ นผู้นาทีม
2. เห็นถึงประโยชน์จากการปรับเปลีย่ นบทบาทสูก่ ารเป็ นผู้นาเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาตนเองไปสูบ่ ทบาทใหม่
3. นาความรู้และทักษะที่ได้ รับไปปรับใช้ ในการบริ หารงานประจาวัน ในการบริ หารผลงานให้ ได้ ตามหรื อเหนือกว่า
มาตรฐาน จากการได้ รับการยอมรับมากขึ ้นจากลูกน้ อง
4. เป็ นการเตรี ยมความพร้ อม เพื่อเป็ นพื ้นฐานต่อการสร้ างและยกระดับทักษะสูผ่ ้ นู าระดับสูงขึ ้นในอนาคต
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