SMART Manager (2D)

Course Outline
หลักสู ตร SMART Manager
(SMART Manager)
(หลักสู ตร 2 วัน)
โดย
อาจารย์ ก้องภพ ขันติพงศ์ พนั ธุ์

หลักการ/แนวความคิด
จากภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าทัว่ โลกทาให้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่พน้ ทุก
องค์กรต้องใช้ศกั ยภาพของปั จจัยในการบริ หารและการผลิตที่มีอยูใ่ ห้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดโดยการใช้กลยุทธ์
ในการปรับตัวขององค์กรและการบริ หารการเปลี่ยนแปลงให้สามารถอยูร่ อดได้และเตรี ยมตัวเพื่อการก้าวย่าง
อย่างมัน่ คงเมื่อภาวะเศรษฐกิจกลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นผูบ้ ริ หารตั้งแต่ผจู ้ ดั การขึ้นไปจึงมีความจาเป็ นที่
สามารถสร้างแรงจูงใจหรื อกระตุน้ พนักงานเพื่อพาทีมให้ทางานได้ตามกลยุทธ์และแผนที่กาหนด ต้องมีความ
เป็ นผูน้ าและมีความเป็ นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถบริ หารการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นภายในองค์กรให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเพื่อความสาเร็ จขององค์กรเช่น เดียวกัน

วัตถุประสงค์
• ผูบ้ ริ หารสามารถสร้างแรงจูงใจ แรงกระตุน้ เป็ นผูน้ าทีมและมีภาวะผูน้ า
• ผูบ้ ริ หารสามารถสร้างสมรรถนะให้กบั ทีมงานและนาพาทีมปฏิบตั ิงานได้ตามกลยุทธ์และแผนที่
กาหนด
• ผูบ้ ริ หารตระหนักถึงความสาคัญของการเป็ นมืออาชีพ สามารถสร้างการรับรู ้ใหม่ ๆ ได้ดว้ ยตนเอง
• ผูบ้ ริ หารสามารถสร้างความสัมพันธ์ในทีมและกับส่ วนงานอื่น ๆ หรื อ ผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ขอบเขตของเนือ้ หาการฝึ กอบรม (Course Outline)
สร้ างการตระหนักรู้ (Create Awareness)
• เราจะเป็ นผูบ้ ริ หารที่ประสบความสาเร็ จได้อย่างไร
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ความหมายของคาว่า “SMART”?
SMART Goal,
Motivation,
Acceptance Changing,
Role Model and
Team Oriented.
SMART manager เป็ นได้ อย่างไร
SMART Goal Setting
• SMART Goal
การตั้งเป้ าหมายด้วย SMART Goal setting
เทคนิคการทาเป้ าหมายให้เป็ นจริ งด้วยการนาไปปฏิบตั ิ
อะไรคืออุปสรรคในตั้งเป้ าหมายและการลงมือปฏิบตั ิตามเป้ าหมาย
การประยุกต์เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
Motivation
• Motivation Theory
• การขับเคลื่อนแรงจูงใจและแรงกระตุน้ สมาชิกในทีมอย่างไรให้ได้คนได้งาน
• สร้างแรงกระตุน้ ให้การสื่ อสารระหว่างคนระหว่างวัยด้วย DISC
• Workshop : จะขับเคลื่อนทีมอย่างไรให้ได้ผลมากขึ้น
Acceptance changing
• เพราะอะไรต้องมีการเปลี่ยนแปลง
• ผลจากการเปลี่ยนแปลงให้ประโยชน์อย่างไรกับคนและองค์กร
• การจัดการการเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลที่ดีกว่า
Role Model
• บทบาทของผูบ้ ริ หารกับการเปลี่ยนแปลง
• Workshop : อะไรคือบทบาทของผูบ้ ริ หาร
Team Oriented
ภาวะผูน้ ากับการบริ หารงานให้ได้ผลมากขึ้น
• เป็ นผูน้ าอย่างไรให้มีภาวะผูน้ า
• 10 characters ที่ผนู้ าต้องมีเพื่อการเป็ นผูน้ าที่ SMART
• เพราะอะไรภาวะผูน้ าจึงจาเป็ นในการบริ หารงานให้ได้ผลมากขึ้น
เทคนิคการมอบหมายงาน (Delegation)
• เพราะอะไรจึงต้องมีการมอบหมายงาน
• ปัญหาในการมอบหมายงาน
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• มอบหมายงานอย่างไรให้ได้คนได้งานมากขึ้น
• แผนการมอบหมายงานและการช่วยเหลือสนับสนุนในฐานนะพี่เลี้ยง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
ผูจ้ ดั การ และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมสมอง Workshop กรณี ศึกษา กิจกรรมการเรี ยนรู ้
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