Leadership Development Program
**********************************************
ภาวะผู้นาเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดการพัฒนาตนเองและองค์ การ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองและ
องค์การไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตงไว้
ั ้ การดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จะต้ อ งมีภาวะผู้นาเพื่อการ
นาตนเองและองค์ การไปสู่ค วามสาเร็จ บทบาทของการ
เป็ น ผู้นาในองค์ ก าร จึงจ าเป็ นต้ องสร้ างและพัฒนาให้
สอดคล้ องกับ ทิศทางการเปลี่ยนแปลง และผู้นาต้ อ งเป็ นที่
ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือและไว้ วางใจจากผู้คนในองค์การ
ผู้ น าเ ป็ นอ ง ค์ ป ร ะก อบ ที่ ส า คั ญ ข อ งก า ร
บริหารงานในองค์การ องค์การจะประสบความสาเร็จหรื อ
ล้ มเหลวในการด าเนินงานนัน้ ปั จจัยสาคัญที่สุด คือ ผู้นา
ถ้ าองค์ การใดมีผ้ ูนาที่มีป ระสิทธิ ภาพ สามารถสั่งการต่อ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนทากิจกรรมต่างๆ
ในองค์ การให้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ ด้ วยดี แต่ใ นทางตรงกัน
ข้ า มถ้ าองค์ การใดได้ ผู้ นาที่ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก็ จะไม่
สามารถสัง่ การ ต่อ ผู้ใ ต้ บ ังคับบัญชาให้ เชื่อ ฟั งและปฏิบ ัติ
ตามค าสั่ ง ได้ อาจส่ ง ผลต่ อ ขวั ญ และก าลั ง ใจของ
ผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชาที่ มี ต่ อ ผู้ น า ทัง้ นี ้ ผู้ นาที่ มี สมรรถในภาวะต่ า ย่อ มพยายามอย่า งยิ่ งที่ จ ะใช้ และแสดงออก ซึ่ง
ความสามารถของตนแต่เพียงผู้เดียว ผู้นาที่มีสมรรถภาวะปานกลางพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้ กาลังและความสามารถของ
บุคคลอื่นเป็ นที่ต ัง้ ส่วนผู้นาซึง่ มีสมรรถภาวะสูงนัน้ ก็จะบริ หารงานโดยอาศัยสติปัญญาของบุคคลอื่นมาเกื ้อกูลเป็ นหลัก
ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิเพื่อสู่ความสาเร็จ
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้ ผ้ อู บรมทราบความหมายของผู้นาและเพิ่มศักยภาพการเป็ นผู้นา
เพื่อเสริมสร้ างศักยภาพ วิธีคิด สู่การเป็ นผู้นาเป็ นที่ยอมรับของผู้ตามและทีม
เพื่อให้ ผ้ อู บรมทราบรู ปแบบของผู้นา และนามาปรับให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่อให้ ผ้ อู บรมมีความเข้ าใจหลักการผู้นา ผู้ตาม และทีมงาน การดาเนินการ การบริหารงาน และการสื่อสารในแต่
ละระดับ
5. สามารถมีความรู้ ความเข้ าใจในคุณสมบัติต่างๆ และองค์ประกอบที่พึงมีสาหรับการก้ าวสู่การเป็ นผู้นาที่มีศกั ยภาพ
และประสบความสาเร็จ
6. สามารถนาความรู้ ที่ได้ ไปพัฒนาทักษะการเป็ นหัวหน้ างาน/ ผู้นาที่มีประสิทธิภาพและใช้ ประโยชน์ได้ อย่างสูงสุดกับ
การปฏิบตั ิงานในองค์กร
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หัวข้ อการอบรม
ผู้นำ กับภำวะผู้นำ (Leader and Leadership)
กำรพัฒนำศักยภำพผู้นำ 5 ประกำร
พัฒนากรอบความคิดตนเอง (Mental Models)
พัฒนาการคิดทังระบบ
้
(Systems Thinking)
พัฒนาการเรียนรู้ เป็ นทีม (Team Learning)
พัฒนาการสร้ างวิสยั ทัศน์ร่วมกัน (Building Shared Vision)
พัฒนาความมุ่งมัน่ ของตัวเอง (Personal Mastery)
เทคนิคในกำรบริหำรเวลำและเทคนิคกำรวำงแผนกำรทำงำน
กระบวนการและวิธีการวางแผนการทางาน
การมอบหมายงาน และการประสานงาน
การติดตามงานและประเมินผลแผนการทางาน
การจัดการเวลากับชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทางาน
การจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของงาน
การจัดการกับอุปสรรคในการบริหารเวลา
บทบำทสำคัญของผู้บังคับบัญชำในกำรตัดสินใจแก้ไขปั ญหำ
กำรแก้ปัญหำเชิงรุก (Proactive Problem Solving)
รูปแบบกระบวนกำรแก้ ไขปั ญหำอย่ ำงเป็ นระบบ
การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis of the Problem)
การหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่เป็ นไปได้ (Search for Possible Solution)
การประเมินและเลือกวิธีการแก้ ไขปั ญหา (Evaluation of Alternatives)
การเสนอวิธีการแก้ ไขปั ญหาเพื่อปฏิบตั ิ (Recommendation for Action)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ผู้อบรมสามารถเพิ่มศักยภาพการเป็ นผู้นาสู่การเป็ นผู้นาเป็ นที่ยอมรับของผู้ตามและทีม
2. ผู้อบรมสามารถนารู ปแบบของผู้นาไปปรับให้ใช้ เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
3. ผู้อบรมนาหลักของผู้นา และทีมงาน การดาเนินการ การบริหารงาน และการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ ได้
กลุ่มเป้ ำหมำย ระดับหัวหน้ างานและผู้จดั การ
ระยะเวลำ
2 วัน (09.00-16.00)
รู ปแบบกำรสัมมนำ
 เน้ นการเรียนรู้ แบบเน้ นการเรียนรู้ แบบระดมสมอง (Brainstorming)
 เน้ นการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบตั ิจริง (Workplace learning) ฝึกปฏิบตั ิ
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