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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร การพัฒนาความสามารถในการบริหารระดับผู้จัดการด้ วย 4
มิตแิ ห่ งความฉลาดรู้ของผู้นํา
(Managerial Competence Development with 4-Leadership Quotients)

วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLE

ในการเป็ น “ผู้จัดการ” นันมี
@ ความสําคัญอย่างยิDง เนืDองจาก ผู้จดั การมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง
และ กํ าหนดความอยู่รอดของฝ่ ายงานและองค์กร โดยเฉพาะ ในปั จ จุบนั ทีD ทุกธุรกิ จกํ าลัง เผชิญกับ สภาวะการ
แข่งขันอย่างรุนแรงเช่นนี @ ดังนัน@ การพัฒนาความรู้และทักษะของความเป็ นผู้จดั การในทุก ๆ ด้ านจึงเป็ นสิDงทีDจะต้ อง
เสริมสร้ างอยูเ่ สมอ
หลักสูตรนี @จึงได้ พฒ
ั นาขึ @นมาเพืDอตอบสนองให้ ผ้ เู ข้ าอบรม ซึDงเป็ นหัวหน้ างาน ได้ เรี ยนรู้เทคนิคในการพัฒนา
ตนให้ เป็ นผู้นําทีมีความรู้ ความสามารถอย่ างรอบทิศทาง โดยเฉพาะ การวางแผนงาน การคิดวิเคราะห์ ใน
การแก้ ปัญหา การบริหารทีมงาน การติดตามผลงาน และทีสําคัญคือ การสร้ างคนให้ ได้ งานผ่ านการสอน
งานอย่ างได้ ผล ทังนี
@ @จะเรี ยนรู้ โดยผ่านฝึ กทํากิจกรรม และ Workshop เมืDอจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้ าสัมมนาจะ
สามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรืD องนี @ได้ อย่างสัมฤทธิUผลด้ วยตนเอง
OBJECTIVES

1. เพืDอปรับเปลีDยนแนวความคิด (Mindset) ของผู้จดั การให้ เข้ าใจบทบาทหน้ าทีD ความรับผิดชอบ และสร้ าง
ความตระหนักให้ ชดั เจน เพืDอให้ เกิดการยอมรับทีDจะปรับเปลีDยนตนเองให้ พร้ อมทีDจะพัฒนาความสามารถใน
การบริ หารจัดการให้ สอดคล้ องกับการเปลีDยนแปลงของธุรกิจ
2. เพืDอเรี ยนรู้และเข้ าใจหลักการบริหารยุคใหม่และประยุกต์ให้ เหมาะสมกับมาตรฐานการทํางานปั จจุบนั
3. เพืDอเพิDมพูนทักษะการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ทังในด้
@ านการสอนงาน พัฒนาทีมงาน และติดตามการ
ปฏิบตั งิ าน รวมถึงการบริ หารคนและงานด้ วยทักษะการคิดและวางแผนทีDดี
4. เพืDอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนําความรู้ทีDได้ รับไปประยุกต์ใช้ เพืDอให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
CONTENT

1. บทบาทหน้ าทีDของผู้จดั การมืออาชีพ
2. แนวคิด 4 มิตแิ ห่งความฉลาดรู้ของผู้นํา บนพื @นฐานการบริหารคนและงาน
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3. มิตทิ  ี 1 ทักษะการวางแผนงานขาย (Sales Planning)
• การวิเคราะห์สถานการณ์ขาย (Situation Analysis)
• การกําหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
• การกําหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
• การวางแผนปฏิบตั กิ าร (Action Planning)
• กิจกรรม: การพัฒนาทักษะการวางแผนงานขาย
4. มิตทิ  ี 2 ทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา (Thinking and Problem Solving Skill)
• การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
• การคิดบวก (Positive Thinking)
• การคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking)
• การแก้ ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving)
• กิจกรรม: การพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา
5. มิตทิ  ี 3 ทักษะการบริหารทีมให้ ได้ งาน (Leadership and People Management)
• วิเคราะห์ขีดความสามารถของพนักงานขายในทีม (Competency Analysis)
• การวางแผนพัฒนาความสามารถของพนักงานขาย (Individual Development Plan)
• การสอนงานบนพื @นฐาน Competency และ KPIs
• การให้ Feedback อย่างสร้ างสรรค์และสรุปข้ อตกลงร่วมกัน (Constructive Feedback and
Commitment)
• กิจกรรม: การบริหารทีมให้ ได้ งาน
6. มิตทิ  ี 4 ทัศนคติและทักษะการบริหารการเปลียนแปลง
• มุมมองและทัศนคติจําเป็ น (Mindset) ของการเป็ นผู้จดั การมืออาชีพ
• การปรับตัวกับการเปลีDยนแปลง
• การบริ หารการเปลีDยนแปลง
• กิจกรรม: การบริหารความเปลียนแปลง
7. สิงทีต้องการพัฒนาในการเพิมความสามารถการบริหาร (Commitment and Action Plan)
8. สรุป คําถาม และ คําตอบ
หมายเหตุ: หัวข้ อทีDเสนอสามารถปรับเปลีDยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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