Leadership Development Program
บจก.สัมมนาเซ็นเตอร์

ออกแบบหลักสูตร โดย อ.ธนเดช ทิ พยอภิ ชยากุล
ผูเ้ ชี ่ยวชาญและที ่ปรึ กษาด้านการพัฒนาศักยภาพผูน้ ารุ่นใหม่
และการบริ หารผลงานเชิ งกลยุทธ์

ความสาคัญของหลักสูตร
หัวหน้างานเป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่ วยงานให้สามารถปฏิบ ัต ิงานได้ต าม
เป้ าหมายและมาตรฐานการทางานทีก่ าหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและ
การบริการ ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้ กับลูกค้าต่อไปได้ในทีส่ ุด
ดังนัน้ หากองค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้หวั หน้างานมีคุณสมบัตสิ าคัญทีจ่ าเป็ นในการปฏิบ ัต ิงาน มีค วามรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องตนเองในการบริหารทัง้ งานและบริหารคนในหน่ วยงาน รวมทัง้ มีทกั ษะการบริหารจัดการ
ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่ าเชื่อถือและสร้า งแรงจูงจูงใจในการทางานให้กับลูกทีม จะช่ ว ยผลัก ดัน
ให้ผลงานของหน่ วยงานบรรลุตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์


เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน ให้มพี นื้ ฐานในการนาหรือบริหารจัดการตนเองทีด่ ี และสามารถนาพาทีมงาน หรือนาพา
องค์กรไปสู่ความสาเร็จได้อย่างยังยื
่ น
 เพื่อพัฒนาหัวหน้ างานให้มคี วามเข้าใจในบทบาทหน้ าที่ สามารถแสดงภาวะผู ้น าได้เ หมาะสมกั บ สถานการณ์
ต่างๆ เพื่อนาทีมไปสู่เป้ าหมายทีต่ อ้ งการร่วมกันได้
 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ก่ อนก้าวเข้าสู่ตาแหน่ งงานระดับทีส่ ูงขึน้ ต่อไปในอนาคต
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั




เข้าใจบทบาททีเ่ ปลี่ยนแปลงไปจากผูป้ ฏิบตั กิ ารเป็ นผูน้ าทีม
เห็นถึงประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็ นผูน้ าเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาตนเองไปสู่บทบาทใหม่
นาความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้รบั ไปปรับใช้ในการบริหารงานประจาวัน ในการบริหารผลงานให้ได้ตามหรือเหนือกว่า
มาตรฐาน จากการได้รบั การยอมรับมากขึน้ จากลูกน้อง
 เป็ นการเตรียมความพร้อม เพื่อเป็ นพืน้ ฐานต่อการสร้างและยกระดับทักษะสู่ผน
ู้ าระดับสูงขึน้ ในอนาคต
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Topic

Objective

Key Content

 สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้ า ที่
ข อ ง หั ว ห น้ า ง า น แ ล ะ ค ว า ม
คาดหวังจากองค์กร
 เสริมสร้า งการเป็ น ผู้น าที่ด ีก ว่ า
วัน นี้ ด้ว ยการแสดงบทบาทที่
ถูกต้อง มีทศั นคติของผู้น า และมี
ทักษะและความเชี่ยวชาญทีน่ าลูก
ทีม
 เรียนรูเ้ ทคนิคการวางแผน
ปฏิบตั งิ านและการควบคุมงานให้
เป็ นไปตามแผนงาน
 เรียนรูเ้ ทคนิคการมอบหมายงาน
กระจายงาน และการติดตามงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

 หัวหน้างานยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อม
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
 บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่และความ
คาดหวังขององค์กร
 ศิลปะการบริหารทีมงานของหัวหน้างาน ทีจ่ ะ
ทาให้ได้ทงั ้ งาน ได้ทงั ้ ใจ
 ทักษะการบริหารจัดการทีส่ าคัญ สาหรับ
หัวหน้างานยุคใหม่
 แนวคิดหลักการและวิธกี ารในการวางแผนงาน
 การวางแผนการทางาน
 การวางแผนและการควบคุมงานให้เป็นไปตาม
แผนงาน
 การมอบหมายงาน การกระจายงาน และการ
ติดตามงาน
 เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ไขปั ญหาและ
ตัดสินใจ

 ทราบถึงความหมาย การก าหนด
ประเด็นปั ญหา ขอบเขตและความ
เชื่ อ มโยงระหว่ า งองค์ป ระกอบ
ของปั ญหา สาเหตุแ ละผลกระทบ
แ ล ะ เ ข้ า ใ จ วิ ธี ก า ร ข อ ง ก า ร
แก้ปั ญ หาและการตัด สิน ใจอย่า ง
เป็ นระบบ

การสอนงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

 เรียนรูแ้ ละฝึกทักษะการให้
คาแนะนา และการจูงใจทีมงาน
เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อนงาน
ถ่ายทอดงาน และแนะนาแนว
ทางการใช้ชีวติ ในทีท่ างานให้กับ
พนักงานสามารถปรับตัวได้

 หัวหน้างานกับการแก้ไขปั ญหาและตัดสินใจใน
งาน
 กระบวนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 เทคนิคและเครื่องมือในการแก้ไขปั ญหาและ
ตัดสินใจ
 Workshop:ฝึกปฏิบตั กิ ารแก้ไขปั ญหาและ
ตัดสินใจในสถานการณ์ตา่ งๆของหัวหน้างาน
 ขัน้ ตอนของการสอนงานและให้คาแนะนาทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
 ข้อพึงระวัง และ Key Success Factor ในการ
สอนงาน
 ฝึกปฏิบตั กิ ารเป็ นผูส้ อนงานและให้คาแนะนา

ภาวะผูน้ าทีมงาน
ประสิทธิภาพสูง

การวางแผนการทางาน
และควบคุมคุณภาพของ
งาน

กลุ่มเป้ าหมาย : ระดับหัวหน้างานและผูจ้ ดั การ
รูปแบบการสัมมนา :
เกมส์/กิจกรรมประกอบการเรียนรู้
แบ่งกลุ่มทากรณีศึกษา
การบรรยาย

50%
30%
20%

บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จากัด 99/628 หมู่ 1 ต.ลาผักกูด อ.ธัญบุร ี จ.ปทุมธานี 12110 Tel : 02 053 1150
www.สัมมนาเซ็นเตอร์.com / ค่าอบรมสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีได้ถงึ 200%

