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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร พนักงานทีบริษัทต้ องการ
(Keys to Success of Subordinates)

วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLES

ในโลกของการแข่งขันทีCรุนแรงเช่นนี E องค์กรจะขับเคลืCอนไปได้ ต้องอาศัยพนักงานทีCมีความรู้มีความสามารถ มี
ทัศนคติทีCดี เน้ นการทํางานเป็ นทีม และ ต้ องมีความรักความทุม่ เทแก่องค์กร พนักงานเป็ นแขนขาทีCสําคัญของ
องค์กร ทุกองค์กรต้ องอาศัยพลังจากพนักงานในการขับเคลืCอน หากองค์กรใดมีพนักงานทีCไร้ ความสามารถ ไม่มี
ภาวะผู้ตามทีCดี ทะเลาะกัน และขาดความสามัคคี ขาดความเป็ นทีม เส้ นทางแห่งความสําเร็จย่อมอยูไ่ กลเกิน
เอื Eอม และในทีCสดุ องค์กรย่อมไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ในทางตรงข้ าม หากพนักงานมีภาวะผู้ตามทีCดี มี
ความรู้ความสามารถ อุทิศกายใจให้ องค์กร พนักงานเหล่านันย่
E อมเป็ นทีCยอมรับ และในทีCสดุ พลังแห่งความ
ทุม่ เท ย่อมส่งผลให้ องค์กรไปสูเ่ ส้ นชัยได้ หลักสูตรนี Eจึงได้ พฒ
ั นาขึ EนมาเพืCอตอบสนองให้ ผ้ เู ข้ าอบรม ซึงC เป็ น
พนักงานในทุกระดับ ให้ ได้ รับความรู้เทคนิคและประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้ เป็ นพนักงาน หรื อ ลูกน้ อง
ทีCดีมีความสามารถ เป็ นทีCต้องการขององค์กรและหัวหน้ ายกย่อง เรี ยนรู้การสร้ างพลังให้ เกิดแก่ทีม และ แก่
องค์กร รวมทังการทํ
E
ากิจกรรม Workshop เพืCอพัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กร เมืCอจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้ า
สัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรืC องนี Eได้ อย่างสัมฤทธิWผลด้ วยตนเอง
OBJECTIVES

1. เพืCอสร้ างความรู้ความเข้ าใจเรืC องการสร้ างทีมงาน สร้ างองค์กร ด้ วยพลังแห่งสามัคคี จนได้ พนักงานทีC
บริษัทต้ องการ
2. เพืCอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนําความรู้ทีCได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการเป็ นพนักงานทีCดี สามารถทํางานเป็ นทีม
และสร้ างผลงานให้ องค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
AREAS OF STUDY

1. พนักงานทีCหวั หน้ าและองค์กรต้ องการ
• ลักษณะของพนักงานทีCดีทีCองค์กรต้ องการในยุคแห่งการเปลีCยนแปลง- คุณสมบัติ และ ทัศนคติ
• ความคาดหวังเรืC องต่างๆ ขององค์กร
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2. กิจกรรม: คุณเป็ นพนักงานทีดีเพียงใด
3. ลักษณะของทีมงานทีCดี และ การเสริมสร้ างประสิทธิภาพ
• ลักษณะของทีมทีCดี
• อุปสรรคของทีม และ การเอาชนะอุปสรรค
• การสร้ างประสิทธิภาพของทีมงาน
• ประโยชน์ของการทํางานเป็ นทีม
4. กิจกรรม: การสร้ างประสิทธิภาพของทีมด้ วยตัวคุณ
5. เรี ยนรู้เข้ าใจตนเอง
• วิเคราะห์จดุ แข็งและจุดอ่อนของตนเอง
6. กิจกรรม: วิเคราะห์ ตนเอง
7. การพัฒนาประสิทธิภาพตนเอง
• พัฒนาความคิด
• พัฒนาการทํางาน และ การบริหารเวลา
• พัฒนา EQ
8. เรี ยนรู้และเข้ าใจหัวหน้ า
• เข้ าใจตัวตนของหัวหน้ า
• เรี ยนรู้สไตล์หวั หน้ า
• เรี ยนรู้ความคาดหวังของหัวหน้ าทีCมีตอ่ เรา
9. กิจกรรม: เรียนรู้หัวหน้ าอย่ างเข้ าใจ
10. ความทุม่ เทต่อองค์กร
• การอุทิศตน เสียสละและ การให้ ความร่วมมือ
• ความเป็ นปึ กแผ่นประสานเป็ นหนึงC เดียว
• ความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของ
11. กิจกรรม : สร้ างสรรค์ องค์ กร – ร่ วมกันสร้ างทีม และ องค์ กร ด้ วยความศรัทธา
12. สรุป คําถาม และ คําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีCเสนอสามารถปรับเปลีCยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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