Product Code : 01-004-001

หลักสูตร ภาวะผู้นา (Leadership)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
หัวหน้ างานเป็ นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญสาหรับทุกองค์การ เนื่องจากเป็ นบุคคลที่อยู่ใกล้ ชิด
กับพนักงานระดับปฏิบตั ิการซึ่งทาหน้ าที่ผลิตสินค้ าหรื อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าโดยตรง หน้ าที่หลักของ
หัวหน้ างาน ต้ องควบคุมดูแลพนักงานกลุม่ ดังกล่าว ซึ่งถือว่ามีจานวนมากที่สดุ ในบริ ษัทเมื่อเทียบกับ
พนักงานระดับอื่นๆ ในฐานะผู้บงั คับบัญชาแล้ วหัวหน้ างาน จึงจาเป็ นต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจถึง
บทบาทหน้ าที่ๆ สาคัญ ตลอดจนทักษะที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่เหล่านัน้ และเข้ าใจการใช้ ภาวะ
ผู้นาในการบริ หารงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

วิธีการฝึ กอบรม
 บรรยาย
 อภิปรายและเปลีย่ นประสบการณ์ ระดมสมอง
 ฝึ กปฏิบตั ิ กรณีศกึ ษา การ Feedback ข้ อมูล
 เกมการบริ หาร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรียนรู้เกี่ยวกับหลัก และกระบวนการในดารพัฒนาทักษะการเป็ นผู้นา
ของตนเอง
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ กบั ตนเอง เพื่อให้ การ
บริ หารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ เรียนรู้ จากการแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั วิทยากรและ
ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมด้ วยกัน อันจะนาไปสูก่ ารพัฒนาภาวะผู้นาทีเ่ หมาะสมได้

จานวนผู้เข้ าอบรม

คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าอบรม
ผู้บริ หารระดับจัดการ หรื อระดับหัวหน้ างาน

กาหนดการอบรม
วันที่หนึ่ง
เวลา
9:00 – 12:00

หัวข้ อฝึ กอบรม
 ภาวะผู้นาและคุณลักษณะของผู้นา
 ผู้นากับการสือ่ สารในงาน
 ผู้นากับการบริ หารทีมงาน
 ผู้นากับการจูงใจ
 ผู้นากับการแก้ ไขปั ญหาและตัดสินใจ
 ผู้นากับการให้ คาปรึกษา
 การพัฒนาตนเองเพื่อเป็ นเพิ่มศักยภาพของผู้นา
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25 คน

กิจกรรม
 ภาวะผู้นาและคุณลักษณะของผู้นา
- บทบาทหน้ าที่ของผู้นา
- การเข้ าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน
- ประเภทและคุณลักษณะของผู้นาแบบต่างๆ
- แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นาของตนเอง
- เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นา
 ผู้นากับการสื่อสารในงาน
- กระบวนการสือ่ สารแบบปฏิสมั พันธ์
- เทคนิคการสือ่ สารเพื่อมอบหมายงาน
- เทคนิคการสือ่ สารเพื่อการสอนงาน
- เทคนิคการสือ่ สารเพื่อสร้ างความร่วมมือ
- กรณีศกึ ษา การสือ่ สารในงาน
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หลักสูตร ภาวะผู้นา (Leadership)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
เวลา
13.00 – 16.00

กิจกรรม
 ผู้นากับการบริหารทีมงาน
- คุณลักษณะและองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ
- บทบาทของผู้นาทีมงาน
- การประเมินศักยภาพของสมาชิกทีมงาน
- การสร้ างและพัฒนาศักยภาพทีมงาน
- ผู้นากับการประสานงานทีมงาน
- กรณีศกึ ษา การบริ หารทีมงาน
 ผู้นากับการจูงใจ
- หลักสาคัญของการจูงใจ
- ปั จจัยสาคัญต่อประสิทธิผลของการจูงใจ
- การกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมที่พงึ ปรารถนา
- การควบคุมหรื อลดพฤติกรรมที่ไม่พงึ ปรารถนา
- กรณีศกึ ษา การจูงใจ

เวลา

 ผู้นากับการให้ คาปรึกษา
- บทบาทของผู้นาต่อการเป็ นที่ปรึกษา
- หลักของการให้ คาปรึกษาที่ดี
- เทคนิคของการให้ คาปรึกษา
- กรณีศกึ ษา การให้ คาปรึกษา
13.00 – 16.00  การพัฒนาตนเองเพือ่ เป็ นเพิม่ ศักยภาพของผู้นา
- ผู้นา กับการพัฒนา EQ
- การพัฒนาด้ านพฤติกรรมการทางาน
- การพัฒนาเพื่อทันต่อสภาพแวดล้ อม สังคม และเทคโนโลยี
พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วันที่สอง
เวลา
9:00 – 12:00

กิจกรรม
 ผู้นากับการแก้ ไขปั ญหาและตัดสินใจ
- บทบาทของผู้นากับการตัดสินใจ
- กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
- การสือ่ สารผลการตัดสินใจ
- กรณีศกึ ษา การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
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เครื่ อง LCD Projector
กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ Flip Chart และปากกาเคมี
ไมค์ลอย
กระดาษ A4
จัดโต๊ ะเป็ นกลุม่
ป้ายชื่อติดหน้ าอก

จานวน
1 เครื่ อง
4 ชุด
2 ตัว
1 รี ม
4 กลุม่
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หลักสูตร ภาวะผู้นา (Leadership)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคา 56,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคา 70,000 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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