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“ก้าวไปด้วยกันในการพัฒนาขีดความสามารถของ ภาวะผู้นา”
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เวลา 09:00-16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 20 ท่า”น
สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
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หากจะพูดถึง “การเป็นผู้นา” “ผู้นาที่ดีคือผู้ที่ผู้อื่นอยากเดิน
ตาม โดยไม่ต้องใช้กาลังบังคับ” และหากย้อนกลับมาถามว่า “ผู้นา
ในองค์กรท่านล่ะเป็นอย่างไร” ดังนั้น จึงอยากให้ "ท่าน" มาเรียนรู้
และ "ก้าว" ไปด้วยกันในการพั ฒ นาขี ดความสามารถของ "ภาวะ
ผู้นา" ให้ "เกิดขึ้น" ในองค์กรของท่าน
สิ่งที่ท่านจะได้รับ:
 มี ห ลั ก การและเทคนิ ค ในการเสริ ม สร้ า ง “ภาวะผู้ น า” ที่ มี
ประสิทธิภาพที่เปี่ยมประสิทธิผลกับการขับเคลื่อนองค์กร
 ลงมือฝึกปฏิบัติวิธีการ “ปลดปล่อย” ภาวะผู้นาออกมาใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสม
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา:
พนั ก งานและผู้ บ ริ ห ารที่ ต้ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะภาวะผู้ น าให้ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
วิธีการฝึกอบรม:
บรรยาย กิจกรรม/เกม กรณีศึกษา ชมวิดีโอคลิป ถกอภิปราย
และฝึกปฏิบัติ

วิทยากร
คุณพรเทพ ฉันทนาวี
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล
การขาย การตลาดและบริการ
ประสบการณ์ทางาน
 ผู้อานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย
บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
 ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
คุณคือใคร ? ในคน 7 ประเภทที่องค์กรของท่าน
แบบทดสอบ:เกณฑ์ ในการแยกแยะระหว่ า ง"ผู้ น า (Leader)" กั บ "ผู้ ต าม
(Follower)"
4 มิติที่บรรดา "ผู้นา" ต้องถูก "ทดสอบ" และต้อง "สอบผ่าน"
-การสร้างการยอมรับ-การนาและวิสัยทัศน์-การแก้ปัญหาและใช้อานาจ
-การสร้างทายาทผู้นา
มิติที่ 1 :การสร้างการยอมรับ กับ "โจทย์ 4 ด้าน" ว่าที่ผู้นา "ต้องทาอะไร"
และ "ทาอย่างไร" แล้ว "ได้อะไร"
-ระดับ ที่ "เหนือ "กว่า-ระดั "เดียวกัน" -ระดับที่ "ต่่า" กว่า-ระดับที่ "ข้าม
สายงาน"
มิติที่ 2 : การน่าและวิสัยทัศน์ กับ "โจทย์ 4 ด้าน" ว่าที่ผู้น่า "ต้องท่าอะไร"
และ "ท่าอย่างไร" แล้ว "ได้อะไร"
-ระดับที่ "เหนือ" กว่า -ระดับ "เดียวกัน"-ระดับที่ "ต่า" กว่า
-ระ ดั บ ที่
"ข้ามสายงาน"
มิติที่ 3 :การแก้ปัญหาและใช้อานาจ กับ "โจทย์ 2 ด้าน" ว่าที่ผู้นา "ต้องทา
อะไร" และ "ทาอย่างไร" แล้ว "ได้อะไร"
-การแก้ปัญหา"คน"กับคน 12 แบบ -การแก้ปัญหา"งาน" กับปัญหา 3 ช่วงให้
"ยั่งยืน" -กรณีศึกษา "ท่านแก้ปัญหาแบบใด (เฮง เก่ง ซวย ห่วย)"
มิติที่ 4 : การสร้างทายาทผู้นา กับ "โจทย์ 4 ด้าน" ว่าที่ผู้นา "ต้องทาอะไร"
และ "ทาอย่างไร" แล้ว "ได้อะไร"
-การให้ ค าปรึกษา(Counseling)-การสอนขณะปฏิ บั ติ งาน (OJT : On the
job training)
-การสอนแนะ (Coaching)-การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
5 ระดับของ "ผู้นา" ในองค์กร: เส้นทางที่ "ท่าน" ต้อง "ก้าว" ไปให้ถึง (See
You on the Top.)
1. นาตนเองได้ (Lead Self) 2. นาคนอื่นได้ (Lead the others)
3. นากลุ่มคน (Lead Group) 4. นาหน่วยงานได้ (Lead Department)
5. นาข้ามหน่วยงานได้ (Lead Cross Functional)
ข้อพึงปฏิบัติและข้อพึงละเว้นของ "ผู้น่า" ในองค์กร
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

)

