LEADER DEVELOPMENT
we make it SIMPLE, you make it WORK.

OWNERSHIP
RELATIONSHIP

TEAM SPIRIT

LEADER
DEVELOPMENT

LEADERSHIP COMMUNICATION
Enhance Your Leadership with Effective Communication

หลักสูตรนี้ออกแบบมาดวยแนวคิดวา ผูบริหารไมวาจะอยูในระดับใด ก็จะถือวาเปนตัวแทนของระดับนั้นๆ อาจเปนตัวแทนระดับองคกร
หรือระดับหนวยงาน การสื่อสารของผูบริหารจึงมีความสําคัญอยางมากเพราะเปนการแสดงถึงตัวตนและวิสัยทัศนของ ผูบริหารที่สราง
พลังในการบริหาร โนมนาวใจทีมงาน หรือกระตุนใหทีมงานสรางผลงานที่ดีเลิศได

เนื้อหา
หลักสูตร

• เขาใจกลไกการสื่อสารของตนเอง
เรียนรูวิธีการสื่อสารของผูบริหาร โดยการระบุวัตถุประสงคของการสื่อสาร ทัศนคติในการสื่อสาร จุดยืน
และเอกลักษณของตนเอง เพื่อใหเกิดการสื่อสารกับทีมงานบรรลุเปาหมาย
• ทักษะการสื่อสารกับทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ
เรียนรูแนวคิดและทักษะในการสื่อสารตั้งแตการจัดวางโครงรางของการสื่อสาร การสรางจุดยืนรวมกัน
การสรางแรงจูงใจ และการกระตุน นอกจากนีย้ งั เรียนรูเ ทคนิคในการถายทอดเชนการตัง้ คําถาม การเลาเรือ่ ง
เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการสื่อสารกับทีมงาน

รูปแบบ
การอบรม

การอบรมเปนลักษณะเวิรคช็อปที่ผูเขาอบรมจะไดทํากิจกรรมซึ่งเปนการสื่อสารของหัวหนากับทีมงาน
ในรูปแบบตางๆ รวมถึงไดแบงปนประสบการณและแนวคิดในดานการสือ่ สารกับวิทยากรผูม ปี ระสบการณ
และผูเขาอบรมทานอื่น

ผูเขาอบรม
จะสามารถ

• เขาใจวิธีการสื่อสารของตนเอง และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอลูกทีม ซึ่งจะนําไปสูการเปดใจ รับฟง และเขาใจลูกทีมมากขึ้น
• มีเทคนิคการสื่อสารกับทีมงานในการสรางทีม สรางแรงจูงใจและกระตุนลูกทีม ไดอยางมีประสิทธิภาพ
• เพิม่ ความรวมมือระหวางทีมงานและลดความขัดแยงภายในทีมงานอันเนือ่ งมาจากความเขาใจทีค่ ลาดเคลือ่ น

หลักสูตรนี้
เหมาะสําหรับ

ผูบริหารทุกระดับ

ระยะเวลา
อบรม

1 วัน
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TEAM SPIRIT

LEADER
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LEADERSHIP SKILLS FOR NEW LEADER
Build Your Leadership Foundation

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนํา ที่ใหความสําคัญตอการสราง ”ทัศนคติ” พื้นฐานในการเปนผูนํา จนถึงทักษะตางๆ ที่จําเปน
เพื่อวัตถุประสงค คือ ตองการใหผูเขาอบรมไดพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเองจนเกิดภาวะผูนําอยางแทจริง และเปนการสราง
รากฐานที่แข็งแรงของผูนําองคกรในอนาคต

เนื้อหา
หลักสูตร
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• มิติของการเปนผูนํา
การอบรมจะทําใหผูเขาอบรมมองเห็นตนเองและเขาใจตนเอง วาตนเองมีภาวะผูนําอยูในระดับไหน
เหมาะตอการเปนผูนําที่ดีหรือไม ซึ่งจะสรางใหเกิด “การเปลี่ยนความคิดในขั้นพื้นฐาน”
• ผูนําที่ไดรับความไววางใจ
การพัฒนาทักษะการเปนผูน าํ โดยใชหลักของ Coach! For Goal Leadership Model ซึง่ ผสมผสานระหวาง
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การพัฒนาทักษะ ความสามารถในการเปนผูนํา เพื่อสรางตนเองใหเปนผูนําที่ไดรับ
ความไววางใจจากทีมงาน
• การสื่อสารเปาหมายและแนวทางการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
เรียนรูห ลักการสือ่ สารเปาหมายหรือวิสยั ทัศนและแผนการทํางาน เพือ่ ใหทมี สามารถทํางานใหบรรลุเปาหมาย
ดวยความเต็มใจ
• การสรางแรงจูงใจกับทีมงาน
เรียนรูหลักการที่มีประสิทธิภาพในการสรางแรงจูงใจในการทํางาน เพื่อใหทีมงานทํางานไดดวยความเต็มใจ
• การบริหารเพื่อการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพรวมกัน
การพัฒนาทีมงานเพื่อใหเกิดบรรยากาศของการทํางานที่มีความสุข และมีประสิทธิภาพในการทํางาน

OWNERSHIP
RELATIONSHIP

TEAM SPIRIT

LEADER
DEVELOPMENT

LEADERSHIP SKILLS FOR NEW LEADER MODEL

Direction
(Communication)

Leader
(Building Trust)

Motivation
(Environment)

Team
(Developing People)

รูปแบบ
การอบรม

การอบรมเปนลักษณะเวิรคช็อป ในรูปแบบ Group Coaching ที่จะชวยใหผูเขาอบรมเกิดการ “ตระหนักรู”
ในการมีภาวะผูนํา (Leadership) ที่ดี จนเกิดความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเอง และนํา
ความรูไปปฏิบัติใหสําเร็จ รวมทั้งการทํากิจกรรมโดยใชกรณีปญหาและอุปสรรคจากการทํางานจริง และ
สามารถนําวิธีการแกใขปญหาที่ไดไปใชภายหลังการอบรมไดทันที

ผูเขาอบรม
จะสามารถ

• เขาใจพื้นฐานหรือหลักการของการเปนผูนํา (Leadership Principles) ที่ดี และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง
ตนเองใหเกิดภาวะผูนํา
• สรางทัศนคติตอตนเอง ทีมงาน และบทบาทหนาที่ที่เหมาะสมในการเปนผูนําที่ดี
• พัฒนาทักษะดานการสื่อสาร การสรางแรงจูงใจ และการพัฒนาทีมงานที่จําเปนตอการเปนผูนําที่มี
ประสิทธิภาพ
• สามารถบริหาร "คน" และ "งาน" ไดอยางสมดุล

หลักสูตรนี้
เหมาะสําหรับ

ผูบริหารทุกระดับที่ตองการพัฒนาภาวะผูนําในตนเอง

ระยะเวลา
อบรม

2.5 วัน (workshop 2 วัน และ กิจกรรมติดตามผล 0.5 วัน)
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LEADER
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STRATEGIC THINKING
Think like an Owner

หลักสูตรนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาผูบ ริหารในแตละหนวยงานใหมี “ทัศนคติในการบริหารงานแบบการมองภาพรวมขององคกร”
และสามารถมองเห็นความเกี่ยวของระหวางหนวยงาน เขาใจผลกระทบตอภาพรวมจากการตัดสินใจของแตละหนวยงานเพื่อ
ที่จะสามารถพัฒนาและวางแนวทางการทํางานของหนวยงานตนเอง และกําหนดวิธีการทํางานของทีมงาน เพื่อใหสอดคลอง
กับเปาหมายรวมขององคกร

เนื้อหา
หลักสูตร
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• ความแตกตางของหลักการคิดเชิงกลยุทธกับความคิดเชิงปฏิบัติการ
เขาใจการคิดเชิงกลยุทธที่สงผลกระทบตอความสําเร็จขององคกรอยางไร แตแตกตางจากการคิด
ในเชิงปฏิบัติการอยางไร
• การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธในทางธุรกิจ
เรียนรูห ลักการคิดในเชิงกลยุทธ โดยการเขาใจถึงวิธกี ารมองภาพรวมบนพืน้ ฐานของแนวโนมทางธุรกิจ และ
เปาหมาย การศึกษาถึงความเชื่อมโยงกันภายในองคกรที่อาจสงผลตอเปาหมายองคกร หลักการรวบรวม
ขอมูลที่จําเปน และการมองในหลายแงมุมเพื่อความสมบูรณของการวางแผนงานของหนวยงานตนเอง
• กําหนดแนวทางการทํางานบนพื้นฐานของความคิดเชิงกลยุทธ
เรียนรูวิธีการในการกําหนดแนวทางการทํางานของทีมงาน โดยใชแนวคิดเชิงกลยุทธเปนพื้นฐาน
เพื่อใหบรรลุตามแผนของหนวยงาน และองคกร

OWNERSHIP
RELATIONSHIP

TEAM SPIRIT

LEADER
DEVELOPMENT

STRATEGIC THINKING MODEL

Focus

Positive

Goal
(Future)

Today
Various
views
Where are we
now?

Big picture
Multi-source

Where do we
want to go?

How will we go there?

Thinking Loop

รูปแบบ
การอบรม

การอบรมเปนลักษณะเวิรคช็อป ในรูปแบบ Group Coaching โดยการนําเปาหมายและ
โครงสรางการทํางานขององคกรมาเปนกรณีศึกษา เพื่อใหไดวิธีการที่เหมาะสมและสามารถ
นําไปปฏิบัติภายหลังการอบรมไดทันที

ผูเขาอบรม
จะสามารถ

• พัฒนาตนเองใหมีการมองภาพรวมในการวางแผนและการบริหารงาน
• เขาใจความเกี่ยวพันกันระหวางหนวยงานและหนาที่ตางๆ ในองคกร
• สามารถกําหนดแนวทางการทํางานของทีมงานเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย
• มุงเนนไปที่การหาแนวทางแกไขมากกวาอุปสรรคในการทํางาน

หลักสูตรนี้
เหมาะสําหรับ

• ผูบริหาร หรือผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของกับการวางแผนงานขององคกร

ระยะเวลา
อบรม

1 วัน
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OWNERSHIP
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TEAM SPIRIT

LEADER
DEVELOPMENT
THE PERFECT MANAGER
Balance Your Leadership and Results

หลักสูตรนี้เปนการพัฒนาผูนําในขั้นสูง ซึ่งมุงเนนใหผูเขาอบรมสามารถสรางผลงานที่ดีได โดยไมสูญเสียภาวะผูนําที่ดี ดวยการ
สรางความสมดุลของ “ทัศนคติ” ในการเปนผูนําที่ดีบนพื้นฐานของหลักการเปนผูนํากับการบริหารทีมงานเพื่อสรางผลงาน
โดยมุงใหเกิด “วิธีการทํางาน” ที่มีประสิทธิภาพ
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Direction
(Communication)

เนื้อหา
หลักสูตร

• การบริหารบนหลักการเปนผูนํา (Leadership Principles) ภายใตสถานการณตางๆ
การสรางความสมดุลในการใชหลักการเปนผูนําที่ดี เพื่อใหยังคงเกิด “ภาวะผูนํา” แมตองเผชิญกับ
สถานการณตางๆ
• การสรางบรรยากาศการทํางานที่มีพลัง (High Performance Environment)
การเรียนรูทักษะการบริหารทีมงานที่นอกเหนือการสรางทัศนคติเชิงบวกในทีมงานแลว คือการสราง
“พลัง” ในการทํางานใหกับทีมงาน

รูปแบบ
การอบรม

การอบรมเปนลักษณะเวิรค ช็อป ในรูปแบบ Group Coaching ทีจ่ ะชวยใหผเู ขาอบรมเกิดการตระหนักรู
ในการเปนผูน าํ ทีด่ ี รวมทัง้ การทํากิจกรรมโดยใชอปุ สรรคในการบริหารงานจริง เพือ่ ใหไดวธิ กี ารทีเ่ หมาะสม
และสามารถนําไปปฏิบัติภายหลังการอบรมไดทันที

ผูเขาอบรม
จะสามารถ

• พัฒนาตนเองสูการเปนผูบริหารที่มี "ภาวะผูนํา" ที่แทจริง
• มีความพรอมในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพภายใตสภาวะแวดลอมตางๆ
• สรางบรรยากาศเชิงบวกใหกับทีม
• เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหไดผลงานที่ดีขึ้น

หลักสูตรนี้
เหมาะสําหรับ

• ผูบริหาร หรือผูบังคับบัญชาทุกระดับที่ผานประสบการณในการบริหารทีมงานมาแลว
และยังมีความตองการพัฒนาทีมงานเพื่อใหไดผลการปฎิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
• ผูท ผี่ า นการอบรมในหลักสูตร Leadership Skills For NEW LEADER หรือ Leader as COACH! แลว

ระยะเวลา
อบรม

2.5 วัน (workshop 2 วัน และ กิจกรรมติดตามผล 0.5 วัน) หรือ
3.5 วัน* (workshop 3 วัน และ กิจกรรมติดตามผล 0.5 วัน)
* ในกรณีที่ผูเขาอบรมยังไมผานการอบรมหลักสูตร Leadership Skills for NEW LEADER หรือ
Leader as COACH!

