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TRAINING OUTLINE  

 

Power Full Leadership and  

Employee Engagement 

 
 
 

PRINCIPLES 

       ณ ปัจจบุนั การสร้าง Employee Engagement นั Nน ถือเป็นสิQงสําคญัมาก เพราะเปรียบเสมือนตวัชี Nวดัวา่ หวัหน้า
นั Nนสามารถเข้าถึงและผกูพนักบัลกูน้องมากแคน่ั Nน ซึQงหวัหน้าหลายทา่นไมส่ามารถ สร้างEmployee Engagement  
ได้ จนสง่ผลให้งานตา่งๆ ไม่บรรลเุป้าหมาย เกิดความไม่ราบรืQนในการทํางาน เกิดปัญหาตา่งๆ ในการทํางาน จนสง่ผล
ถึงความสําเร็จขององค์กร  

หลกัสตูรนี Nจงึได้พฒันาขึ NนมาเพืQอตอบสนองให้ผู้ เข้าอบรม ซึQงเป็นหวัหน้างานทั Nงมือเก่าและมือใหมใ่ห้ได้รับ
ความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพฒันาตนให้เป็น Excellent Leadership ร่วมถึงพฒันา การสืQอสารอย่าง
ทรงพลงั และ การสร้าง Employee Engagement ให้ลกูน้องรักและผกูพนักบัหวัหน้า เพืQอนร่วมงาน และองค์กร  ผ่าน
การกิจกรรม Workshop เพืQอพฒันาหวัหน้างานให้เป็นหวัหน้าทีQทกุคนรักและศรัทธา เมืQอจบการอบรมคาดว่า ผู้ เข้า
สมัมนาจะสามารถประยกุต์และตอ่ยอดความรู้เรืQองนี Nได้อยา่งสมัฤทธิdผลด้วยตนเอง 
OBJECTIVES 

 

1. เพืQอให้ผู้ เข้าได้ทราบถึงสไตล์ของหวัหน้าตามสถานการณ์เพืQอการเป็น Excellent Leadership  
2. เพืQอให้ผู้ เข้าอบรมได้รู้เทคนิคการสืQอสารอยา่งทรงพลงัในฐานะของ Excellent Leadership 
3. เพืQอให้ผู้ เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงวิธีการการสร้าง Employee Engagement ให้ลกูน้องผกูพนั รักหวัหน้า  
4. เพืQอให้ผู้ เข้าอบรมสามารถนําความรู้ทีQได้ไปประยกุต์ใช้ในการเป็นผู้ นําทีQมีทกัษะและความสามารถในการ

บริหารลกูน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
AREAS OF STUDY 
 

Module 1 : Excellent Leadership 

1. สไตล์ของหวัหน้าตามสถานการณ์เพืQอการเป็น Excellent Leadership  

วทิยากร: ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวัญโรจน์ 
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• สําหรับลกูน้องใหม ่ลกูน้องเก่า  

• สําหรับงานยาก งานง่าย งานเร่งดว่น งานไมเ่ร่งดว่น 
2. กิจกรรม : คุณเป็นหัวหน้าสไตล์ไหน ? เรียนรู้ข้อดี ข้อเสีย 
3. เทคนิคการพฒันาสไตล์เพืQอมุง่สู ่Excellent Leadership 
4. หวัใจสําคญัทีQหวัหน้าต้องมี ในการเป็น Excellent Leadership และ การสร้าง Employee Engagement 

• เรียนรู้และเข้าใจลกูน้อง อย่างถงึแก่น 

• การเปิดใจของหัวหน้าและการเปิดใจกับลูกน้อง เพื;อลดช่องว่าง 
• การสร้างมดงาน หรือ แขน ขา ให้กบัองค์กร 

• ลกูลอ่ลกูชน...นําทีมอยา่งแข็งแกร่งให้บรรลเุป้าหมายของฝ่ายงานและองค์กร 
5. กิจกรรม  : ค้นหาสิ;งที;ขาดหายของหัวหน้าในการเป็น Excellent Leadership และ การสร้าง 

Employee Engagement 
 

Module 2 : การสื�อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership 

6. สืQอสารอยา่งทรงพลงัในฐานะของ Excellent Leadership  

• การสืQอสารเพืQอการเชืQอมตอ่นโยบายจากผู้บริหารระดบัสงูมาสูพ่นกังานอย่างเป็นรูปธรรม 

• การสืQอสารอยา่ง ถกูต้อง ชดัเจน ตรงประเดน็  

• การสืQอสารโดยใช้ภาษากาย และ ภาษาใจ เพืQอสร้างงานและสร้างคน 

• การสืQอสารอยา่งเข้าใจเพืQอสร้างสายสมัพนัธ์อนัดี  
7. กิจกรรม : การสื;อสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership 

 
Module 3 : การสร้าง Employee Engagement  

8. การสร้าง Employee Engagement ให้ลกูน้องรักและผกูพนักบัหวัหน้า เพืQอนร่วมงาน และองค์กร  
9. เทคนิค และ ตวัอยา่ง การสร้าง Employee Engagement  

• การสร้าง Teamwork 

• การใช้ “ใจ” แลก “ใจ” 

• การสร้างวฒันธรรมแหง่ความรักและผกูพนั 

• การสร้างพนัธะสญัญาแหง่  Employee Engagement 
10. กิจกรรม : การสร้างพันธะสัญญาแห่ง  Employee Engagement 
11. เกมส์  :  ผู้นําทีมอย่างทรงพลัง....ด้วยอํานาจแห่งการสื;อสารและ Employee Engagement 
12. สรุป คําถามและคําตอบทีQหวัหน้างานต้องการเรียนรู้ 
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หมายเหตุ   หัวข้อที�เสนอสามารถปรับเปลี�ยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
 

การตดิต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th 
 


