Bringing Out the Best in People at Work

โปรแกรมสัมมนา

Leadership Development

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ ม หรือปรึกษาเรื่องหลักสูตร IN-HOUSE
Tel
: 02 443 7005 , 089 142 8571
Email : wajasit@enneagram.co.th
Website : www.enneagram.co.th
FB page : siam enneagram

Siam Enneagram Consulting Limited
www.enneagram.co.th

1

หลักสูตรทักษะการบริหาร
หลักสตรสั
หลกสู
ตรสมมนาเชงปฏบตการ
มมนาเชิ
งปฏิกบษะการบริ
ต
ั ิการ หาร
หลั
หลกสู
กสตรทั
ตรทกษะการบรหาร

Leadership Development with the Enneagram
Bring out your leadership strengths and deal constructively with your derailers

หลักการและเหตุผล
สไตล์ความเป็ นผู้นู ําของเรามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับสไตล์เอ็นเนียแกรมของเราอย่างมาก การ
สัมมนานี ้จึงมุง่ เน้ นด้ านต่อไปนี ้
• สร้ างความตระหนักว่า กรอบความคิดของผู้นําแต่ละสไตล์สง่ ผลต่อพฤติกรรมอย่างไร ทําให้ เกิด
ข้ อจํากัดอย่างไร
• พรสวรรค์ และจุดแข็งของคนแต่ละสไตล์ และการใช้ จดุ แข็งมากเกินไปจะกลายเป็ นจุดอ่อนที่
สําคัญอย่างไร
• ปั จจัยั ทีี่อาจเป็ป็ นอุปสรรคต่อ่ ความสําํ เร็็จของผู้ นําแต่ล่ ะสไตล์
ไ ์เอ็น็ เนีียแกรม รวมทังั ้ แนวทางในการ
ใ
ป้องกันแก้ ไข
• กําหนดแผนพัฒนาตนเองส่วนบุคคล
สิ่งที่ผ้ ูเข้ าสัมมนาจะได้ รับ
• เกิดความตระหนักรู้ในตนเองจากการค้ นพบสไตล์เอ็นเนียแกรมของตน
• มองเห็นจุดแข็ง จุดอ่อนของตน และแนวทางในการพัฒนาตนเอง ทังในการ
้
ปรับกรอบความคิด ใช้ จดุ แข็งให้ เป็ นประโยชน์ ลดจุดอ่อนที่มี
• เกิดความเข้ าอกเข้ าใจในความแตกต่างของบุคคลอย่างลึกซึ ้ง
• รู้วิธีในการบริ หาร สร้ างแรงจูงใจ สื่อสาร กับผู้อื่นที่มีสไตล์ตา่ งๆ
ฯลฯ
ระยะเวลาสัมมนา 2 วัน
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หลักสูตรทักษะการบริหาร
สมรรถนะที่เกี่ยวข้ อง
สมรรถนะหลักและพืืน้ ฐาน - สร้้ างความเข้้ าใใจและความสัมพันธ์กบั ผู้ เกีี่ยวข้้ อง ความเอืือ้ อาทร การทางานเป็็ นทีีม
สมรรถนะทางการบริหาร - ภาวะผู้นา การพัฒนาบุคลากร การสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้เกี่ยวข้ อง
สมรรถนะตามลักษณะงาน - ประสานงาน มนุษย์สมั พันธ์ สือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ ความยืดหยุน่ ในการทํางาน

หัวหนา 9 สไตล ลูกนอง 9 แบบที่ตอ งบริหาร

Agenda Day 1
Introduction &
Enneagram typing
Understand each style
Get to know each style deeper

•
•
•
•

ลงทะเบียนและกิจกรรมอุน่ เครื่ อง
แนะนําเอ็นเนียแกรม
ประเมินและค้ นหาสไตล์เอ็นเนียแกรม
ทําความรูจ้ กั คนทัง้ 9 สไตล์เบือ้ งต้น

• แรงจูงใจ จุดแข็ง จุดอ่อน ของคนแต่ละสไตล์
• ปญหาในการทํ
ปั ใ
าํ งานของคนแต่ล่ ะสไตล์
ไ แ์ ละแนวทางการปรั
ป บั ตัวั
• ถาม-ตอบปญั หา

Agenda Day 2
Review, Q&A
How to work with each style

• ทบทวน ตอบคําถามปั ญหาการนําเอ็นเนียแกรมไปใช้
• การทํางานให้ เข้ ากับคนแต่ละสไตล์ (รวมทังการสร้
้
างแรงจูงใจ)

Leadership Development

•
•
•
•

พาราไดม์ของผูน้ ําแต่ละสไตล์ จุดแข็งและอุปสรรค
Leadership Profile Activity (Role Play) เพือ่ ความตระหนักรูต้ วั
Development Planning
ข้อควรระวังในการใช้เอ็นเนียแกรม
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