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รำยละเอียดโครงกำรฝึกอบรม

หลักสูตร ภำวะผู้นำกับกำรเปลี่ยนแปลง
(LEADERSHIP AND CHANGE)
ในสถานการณ์ที่องค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ
สมัยใหม่ การที่จะบริหารองค์กรไม่ใช่เพียงแค่อยู่รอดได้ แต่ต้องยังคงเติบโต
ต่อไปอย่างยั่งยืน “การเตรียมคน” ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงถือ
เป็ น เรื ่ องส าคั ญ โดยเฉพาะ “ผู ้ น า” ที ่ จ าเป็ น ต้ องมี การท างานที ่ พ ร้ อม
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ แล้วอะไรคือแนวทางการ
จัดการทีมงานที่ได้ผลในภาวะที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ! แน่นอนว่า
“ผู้น าที่พร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ” ถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะช่วย
ขั บ เคลื ่ อ นองค์ ก รให้ ย ื น หยั ด อยู ่ ไ ด้ ท ่ า มกลางโลกที ่ ผ ั น ผวนแ ละการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่ถาโถมเข้ามากระทบองค์กรอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตร ภำวะผู้นำกับกำรเปลี่ยนแปลง (Leadership and
Change) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นสาหรับการพัฒนา
ตนเองและสามารถนาทีมงานในโลกการทางานสมัยใหม่ยุค 4.0 เพื่อให้การ
ทางานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้โมเดลการพัฒนาผู้นาที่เหมาะสมกับบริบท
และวัฒนธรรมการทางานในโลกสมัยใหม่ ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ โดย
ผสมผสานความรู้ทางวิชาการในการเสริมสร้างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ให้แก่งรวมทั้งเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิคและกระบวนการในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบให้สามารถนาไปปรับใช้ในการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน อันจะเป็นแนวทางให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กร
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิทยำกร
ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นารุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รบั
1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นาและด้านบริหารจัดการของผู้นาสมัยใหม่
ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจ
ขององค์กร
2. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมทั้ง
สามารถวางแผนการท างานของหน่ว ยงานตนเองและน าแผนงานไปสู ่ ก าร
ปฏิบัติได้สอดคล้องและสนับสนุนต่อนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจ
3. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดภาวะผู้นาทีมงานสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน
สาคัญในการนาหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนาพาทีมงาน หรือ
นาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จได้อย่างยั่งยืน
หลักสูตร ภาวะผู้นากับการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรนี้เหมำะสำหรับ
ผู้บริหาร / ผูจ้ ัดการ

เพื่อประสิทธิภำพในกำรฝึกอบรม
จานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน
20 คน/รุ่น
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รำยละเอียดหัวข้อกำรฝึกอบรม
No.
1

Topic

Objective

ภาวะผูน้ ากับการเปลี่ยนแปลง
(Leading & Change)

▪ สร้างความรู้ ความเข้าใจ

และตระหนักถึงความ
จาเป็นในการปรับเปลี่ยน
ภาวะผูน้ าของตนเอง เพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต

Key Content
▪ การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับ

▪

▪

2

▪ เรียนรู้รูปแบบภาวะผูน้ าทัง้
6 Style และบรรยากาศใน
การทางานของทีมงานจาก
ผู้นา Style ต่างๆ

รูปแบบภาวะผูน้ า 6 Style
(Leadership Style)

▪

▪

▪

3

แนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าแต่
ละ Style ของตนเอง

▪ เสริมสร้างการเป็นผู้นาที่
ดีกว่าวันนี้ ด้วยการแสดง
บทบาทที่ถูกต้อง มีทัศนคติ
ของผู้นา และมีทักษะและ

▪

การบริหารจัดการทีมงานใน
ปัจจุบนั
ผู้นายุคใหม่กับการเตรียมความ
พร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง (Business in 4.0
Era, Technology Disruption
and Roles of Managers in
Digital Economy
Transformation)
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
สาหรับผูน้ ายุคใหม่
รูปแบบภาวะผูน้ าแต่ละ
ประเภท (Leadership Style)
- ผู้นาแบบออกคาสั่ง
- ผู้นาแบบยึดตัวเองเป็น
มาตรฐาน
- ผู้นาแบบใช้อานาจ
- ผู้นาแบบส่งเสริมความ
ร่วมมือ
- ผู้นาแบบประชาธิปไตย
- ผู้นาแบบผู้สอนงาน
รูปแบบภาวะผูน้ าแต่ละ Style
ที่ส่งผลต่อบรรยากาศในการ
ทางานขององค์กร
แนวทางการปรั บ ใช้ ร ู ป แบบ
ภาวะผู ้ น าให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์
แนวทางการพั ฒ นารู ป แบบ
ภาวะผู ้ น าแต่ ล ะประเภท
(Leadership Style)
- ผู้นาแบบออกคาสั่ง
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- ผู้นาแบบยึดตัวเองเป็น
มาตรฐาน
- ผู้นาแบบใช้อานาจ
- ผู้นาแบบส่งเสริมความ
ร่วมมือ
- ผู้นาแบบประชาธิปไตย
- ผู้นาแบบผู้สอนงาน
▪ ฝึกปฏิบัติ: ยกระดับภาวะผู้นา
ประสิทธิภาพสูง
ผู้นายุคใหม่กับการบริหารผลงาน ▪ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
▪ เข้ า ใจความแตกต่ า งของคน..
ประสิทธิภาพสูง (Managing
มุมมองในการบริหาร
จุ ด เริ ่ ม ต้ น ของการบริ ห าร
Performance)
จัดการผลการปฏิบัติงาน
ผลงานประสิทธิภาพสูง
ของทีมงาน ทีส่ ามารถโน้ม ▪ เทคนิ ค การบริ ห ารผลงานที่
น้าวและกระตุ้นให้ทีมงาน
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
มีแรงจูงใจในการทางาน
เพื ่ อดึ ง ศั กยภาพทีม งานแต่ละ
สร้างศรัทธาและการ
Style
ยอมรับ เพื่อขับเคลื่อน
▪ ศิลปะการสั่งงาน การ
ผลงานของทีมงานให้บรรลุ
มอบหมายงาน และการติดตาม
ตามเป้าหมายที่กาหนด
งานสาหรับผู้นายุคใหม่
▪ เทคนิคการโค้ชชิง่ เพื่อพัฒนาผล
การปฏิบัติงาน
ความเชี่ยวชาญทีน่ าลูกทีมสู่
ความสาเร็จ

4

รูปแบบกำรฝึกอบรม
บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ
การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop
ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion

30%
30%
40%

ระยะเวลำฝึกอบรม
1 วัน
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกหลักสูตรนี้
ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะ
เกิดขึ้นในหน่วยงาน
ผู้ผ่านการอบรมสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรและหน่วยงานของตนเองได้อย่าง
เป็นระบบ
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ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนาระบบ/เครื่องมือการบริหารและพัฒนาทีมงานที่
สาคัญและเกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการบริหารทีมงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมำยเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม
********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ำมคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405
Line : chosenthebest
E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป
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