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Part I : Introduction to Leadership
• ความหมายและความสำคัญของภาวะผูนำในองคกร
• ความแตกตางระหวางผูจัดการที่ดีและผูนำที่ยิ่งใหญ  
• บทบาทและหนาที่ของผูนำ
• การพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมของผูนำเพื่อรับมือ
  กับการเปลี่ยนแปลง

Part II : Discover Your Leadership Style
• รูปแบบของภาวะผูนำ 
• คนหาสไตลการเปนผูนำของคุณที่เปนจุดแข็ง
• เทคนิคการอานสไตลของลูกนองและคนรอบขาง 
• การปรับสไตลการนำและการส่ือสารในสถานการณตางๆ

Part III : Visionary Leadership 
• ผูนำกับวิสัยทัศน 
• การกำหนดวิสัยทัศนของทีม 
• การแปลงวิสัยทัศนไปสูพันธะกิจ และเปาหมาย
• การคนหาความทาทายและการกำหนดเปาหมายยอย
• การสื่อสารและการกระตุนจูงใจทีมดวยวิสัยทัศน

Part IV : Leader as Communicator
• บทบาทหนาที่ของผูนำในฐานะผูสื่อสาร 
• องคประกอบของการสื่อสาร
• สื่อสารอยางไรใหมีประสิทธิภาพ
• ทักษะการสื่อสารที่สำคัญ
• ทักษะการถามคำถามและทักษะการฟง 
• การใหขอมูลปอนกลับเพ่ือพัฒนาลูกนอง 

Part V : Leader as Coach
• ความสำคัญของผูนำในการเปนโคช
• บทบาทหนาท่ีและคุณสมบัติของผูเปนโคช
• แนวคิดการสอนงานแบบ SOCRATIC 
• Workshop: การวางแผนการโคช
• ฝกปฏิบัติการโคช

     ผูบริหารมีความสำคัญตอความเปนความตายขององคกรเปนอยางยิ่ง หลักสูตร Leadership Development for Manager จึงถูกออกแบบโปรแกรมมาเพื่อการพัฒนาภาวะผูนำ
สำหรับผูบริหารทุกระดับขององคกร ไดเรียนรูและเขาใจบทบาทของการเปนผูนำท่ีดี เขาใจและตระหนักถึงจุดแข็งและจุดออนของตนเองในการเปนผูนำ เรียนรูเทคนิคตางๆ ในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองใหสูงข้ึน สามารถปรับเปล่ียนมุมมอง และวิธีคิดในการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะสำคัญและเรียนรูเคร่ืองมือ (Tools) ของการเปนผูนำทีมและผูนำองคกร

INTRODUCTION

KEY BENEFITS

Peter Drucker ปรมาจารยดานการจัดการระดับโลก

เรียนรูบทบาทของการเปนผูนำท่ีมีประสิทธิภาพท่ีตองมีท้ังพระเดช
และพระคุณ

พรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงดวยการพัฒนาวิธีคิดและ
พฤติกรรมของตนเอง

สามารถสรางแรงบันดาลใจใหทีมดวยวิสัยทัศนและบรรลุเปาหมาย
ท่ีทาทาย

เขาใจสไตลการเปนผูนำของตนเองและการอานสไตลของทีมงาน

พัฒนาทักษะตางๆในการส่ือสารกับทีมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ฝกปฏิบัติการพัฒนาลูกนองดวยการโคชและการสรางขวัญ
และกำลังใจ

KEY CONTENTS

Managerial Leadership determine the success or failure of the organization

TARGET PARTICIPANTS

Who Should Attend

ผูบริหาร ผูจัดการ หัวหนาทีม ผูนำทีม

METHODOLOGY

 Workshop  Case Study Role Play Participation



หัวขอที่บรรยาย
• บริหารขายบริหารคนอยางมืออาชีพ(Sales and People Management)
• การขายสินคาอุตสาหกรรม (Industrial Based Selling)
• เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา (Counseling Sales Skills)
• การตลาดสำหรับผูที่ไมใชนักการตลาด (Marketing for Non Marketing)
• เจาะใจลูกคาสูความสำเร็จในงานขาย (Customer Insight)
• การบริหารลูกคาหลัก (Key Account Management)
• การบริหารทีมขายอยางมืออาชีพ (Sales Team Management)

การศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรปริมาณวิเคราะห         
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรและการเงินระหวางประเทศ           
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร   
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน
• บริษัท ปูนซิเมนตไทยจำกัด (มหาชน) (SCG)
• บริษัท ผลิตภัณทและวัตถุกอสราง จำกัด (CPAC)
• บริษัท เอกชัยดิสทริบิวชั่น จำกัด (Tesco Lotus)
• บริษัท ลาฟารจสยามรูฟฟง จำกัด 
  (Lafarge Siam Roofing)

ประสบการณบรรยาย
• บริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน)
• บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด
• บริษัท  ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
• บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน)
• บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) 
• บริษัท วอลโว คาร ประเทศไทย จำกัด
• บริษัท  มาลี สามพราน  จำกัด  (มหาชน)
• บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส  จำกัด  (มหาชน)
• บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล  จำกัด  (มหาชน)
• บริษัท โกลว จำกัด (มหาชน) 
• บริษัท กัลฟ เจพี จำกัด
• บริษัท ซียูอีแอล  จำกัด
• บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จำกัด
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