ทักษะสาหรับการเป็ นผูน้ า (Leadership Skill)

Course outline
ทักษะสาหรับการเป็ นผู้นา
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
Sale/Service/Management Consultant

“จะเป็ นผู้นาที่มีประสิ ทธิภาพได้ ต้ องรู้มิตกิ ารบริหารรอบด้ าน”
หลักการ/แนวความคิด
 สาหรับผูน้ าที่ตอ้ งบริ หารงาน บริ หารคน บริ หารเวลา บริ หารการจัดการ รวมไปถึงการใช้จิตวิทยาใน
การเข้าช่วยเหลือและวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ การครองใจคน การเรี ยนรู ้หลักในการบริ หารงานในส่ วน
ต่างๆที่ผนู ้ าจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้เทคนิคและทักษะหลายประการในภาวะที่ ผูน้ าเป็ นอยู่ รวมไปถึงการ
เรี ยนรู้ ทกั ษะที่สาคัญที่ ผูน้ าจะละเลยไม่ได้ นนั่ ก็คือ การบริ หารความคิดและอารมณ์ เพราะนี่คือหัวใจ
สาคัญที่จะนาพาไปสู่ การเป็ น ผูน้ าที่ มีความสามารถและประสิ ทธิภาพ ได้อย่างแท้จริ งได้ และผูน้ าที่มี
ประสิ ทธิภาพจะสามารถกาหนดทิศทางนาพาองค์กรให้บรรลุทุกเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
 ในการติดต่อสื่ อสารและการประสานงาน เป็ นศาสตร์ สาคัญของผูน้ าที่จะต้องมี เพราะงานจะสาเร็ จได้
ไม่ได้มีเราแค่คนเดียว ทีมงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องรอบข้างนั้นมีความสาคัญที่ผนู้ าจะต้องใช้ทกั ษะใน
การบริ หารจัดการให้เกิดเป็ นผลสัมฤทธิ์ ข้ ึนมา
 ผูเ้ ข้ารับการอบรม จะได้เรี ยนรู ้เทคนิคและทักษะต่างๆของการเป็ น ผูน้ า รวมไปถึง การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
จิตวิตยาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางานทั้งของตนเองและ ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นไป
ในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับงานที่ ตนเอง
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทาอยูไ่ ด้ ส่ ง ผลให้ งานต่างๆ เกิดประสิ ทธิ ภาพและ ประสบความสาเร็ จตามที่
องค์กรได้กาหนดเป้ าหมายไว้
“จะเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพได้ ต้องรู้มิติการบริ หารรอบด้าน”
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วัตถุประสงค์


เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้มีเทคนิคและทักษะของการเป็ นผูน้ า



เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติสาหรับการเป็ นผูน้ า



เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้นาความรู ้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการทางานขององค์กร

เนือ้ หาหลักสู ตร
 วิเคราะห์การเป็ นผูน้ าของตนเอง
 วิเคราะห์การมองผูอ้ ื่นในแง่มุมต่างๆ
 เรี ยนรู ้บทบาทหน้าที่ของผูน้ า
 องค์ประกอบของการเป็ นผูน้ า
 บริ หารงาน
 บริ หารคน
 บริ หารตนเอง
 บริ หารเวลา
 บริ หารความคิดและอารมณ์
 คุณลักษณะสาคัญที่ผน
ู้ าต้องมี
 จิตวิทยาการสื่ อสารสาหรับผูน้ า
 จิตวิทยาการวิเคราะห์คนสาหรับผูน้ า
 จิตวิทยาการประสานงานสาหรับผูน้ า
 การบริ หารงานมุมมองภาพรวมสาหรับผูน้ า
 การบริ หารทีมงานหลักและทีมงานย่อยสาหรับผูน้ า
 การพัฒนาตนเองให้ดียงิ่ ขึ้นสาหรับผูน้ า
 การรู ้จกั ตรวจสอบตนเอง
 การปรับเปลี่ยนนิสัยการทางาน
 การปรับทัศนคติเชิงบวก
 การปรับปรุ งผลงานแบบไม่รู้จบ
 การสร้างแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ
 การสร้างแรงบันดาลใจ
 การสร้างบรรยากาศแห่งความสุ ข
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 การติดตามและประเมินผลงาน
 กรณี ศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร


Workshop

แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ

 ให้โจทย์ในการคิดวิเคราะห์สาหรับการเป็ นผูน้ า
 นาเสนอทักษะสาหรับการเป็ นผูน้ า
 ผูเ้ ข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่ วมกันวิเคราะห์ความสาเร็ จของแต่ละกลุ่มที่นาเสนอ
 วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อปนี้
 สรุ ปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการวิเคราะห์จากผูเ้ ข้ารับการอบรม
 ข้อคิดฝากให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม เพื่อนากลับไปฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดการพัฒนาที่ดียงิ่ ขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)


การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์



เน้นให้มีส่วนร่ วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผูเ้ ข้ารับการอบรมออกมา



ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
 Psychology for motivated thinking (

การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุน้ ความคิด)

 Training interactive for leverage the real performance (

การฝึ กอบรมเชิงโต้ตอบสาหรับการใช้

ประโยชน์จากการปฏิบตั ิจริ ง)
 Psychology (

จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ)

คือการนาจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึ กอบรม และกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนอยูต่ ลอดในเชิงโต้ตอบ
แบบอินเตอร์แอคทีฟ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้


ผูบ้ ริ หาร



ผูจ้ ดั การ

