Strategic Leadership (1D)

Course Outline
หลักสู ตร “ผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)”
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อ.บุญเลิศ คณำธนสำร

หลักกำรและแนวควำมคิด :
ในโลกแห่งการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 นี้ เราทุกคนต่างยอมรับว่า ผูน้ าเป็ นบุคคลที่สาคัญที่สุด และส่ งผล
ต่อทุกสิ่ งทุกอย่างได้มากและรุ นแรงที่สุด ทั้งในด้านดีและเสี ย ด้วยเหตุน้ ีถา้ ผูน้ าคนใดที่ขาดซึ่งภาวะผูน้ าที่ดีแล้ว
ละก็ เชื่อมัน่ ได้เลยว่าองค์กรนั้นก็ยอ่ มพ่ายแพ้ต่อสงครามธุ รกิจได้อย่างแน่นอน ตรงกันข้ามหากผูน้ าขององค์กร
ใดมีภาวะผูน้ าที่ดีแล้ว ปั ญหาใหญ่ๆก็กลายเป็ นเล็กไปได้ และหนึ่งในความสามารถของผูน้ าที่สาคัญในยุค
ปั จจุบนั ก็คือ การเป็ นผูน้ าที่มีความคิดเฉียบแหลม สามารถวางเกมกลยุทธ์ต่างๆได้อย่างแยบยล ทาให้การ
ปฏิบตั ิงานต่างๆสาเร็ จลงได้อย่างดี ดังตัวอย่างมากมายของผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จทั้งในอดีตและปั จจุบนั

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร :
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจใน
1. การพัฒนาทักษะภาวะผูน้ า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็ นผูน้ ายุคใหม่
2. แนวทาง ทั้ง 5 ของกระบวนการพัฒนาภาวะผูน้ า
3. ทักษะที่สาคัญของผูน้ า เพื่อการบริ หารงานและคนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

รำยละเอียดของหลักสู ตร :
1. พัฒนาทักษะภาวะผูน้ าสู่ ยคุ ใหม่ของการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์
 ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรต้องเผชิญในยุคโลกาภิวตั น์
 วินยั 5 ประการแห่งองค์กรเรี ยนรู ้ (Learning Organization)
 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
 การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
 การบริ หารเชิงกลยุทธ์
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2. แนวทางทั้ง 5 ของกระบวนการพัฒนาภาวะผูน้ ายุคใหม่
 สร้างแบบอย่างในการเป็ นผูน้ า (Model the way)
 สร้างแรงบันดาลใจ ร่ วมสานซึ่ งวิสัยทัศน์ (Inspire a shared vision)
 ท้าทาย สร้างสรรค์กระบวนการ (Challenge the process)
 ให้อานาจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน (Enable others to act)
 เสริ มสร้างกาลังใจ (Encourage the heart)

วิธีกำรฝึ กอบรม :
รู ปแบบการฝึ กอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
o โดยการใช้คาถามเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สารวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
และเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยูท่ ี่หลุมพรางความคิดใด
o โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
o โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนาความรู ้ที่ได้รับไปฝึ กฝนในทางปฏิบตั ิ

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ำอบรม : พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป จานวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่ น

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 2 of 3

Strategic Leadership (1D)

ตำรำงเวลำกำรฝึ กอบรม :
เวลา
09:00 – 10:30

หัวข้ อการฝึ กอบรม
- ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรต้องเผชิญในยุคโลกาภิ
วัตน์
- วินยั 5 ประการแห่งองค์กรเรี ยนรู ้ (Learning Organization)

10:30 – 10:45
10:45 – 12:00

Coffee Break
- การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
o Reinforcing Loop
o Balancing Loop
o Delay

12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

Lunch Break
- การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
- การบริ หารเชิงกลยุทธ์

14:30 – 14:45
14:45 – 16:15

Coffee Break
- แนวทางทั้ง 5 ของกระบวนการพัฒนาภาวะผูน้ ายุคใหม่
T&GC
o สร้างแบบอย่างในการเป็ นผูน้ า (Model the way)
o สร้างแรงบันดาลใจ ร่ วมสานซึ่ งวิสัยทัศน์ (Inspire a
shared vision)
o ท้าทาย สร้างสรรค์กระบวนการ (Challenge the process)
o ให้อานาจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน (Enable others to act)
o เสริ มสร้างกาลังใจ (Encourage the heart)
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