ปัญหาทีประสบ

*ผู ้บริหารเข ้าใจว่าการพัฒนาลูกน ้องและงานด ้านคนเป็ นหน ้าทีของผู ้บริหารระดับสูง (คนญีปุ่ น)
และฝ่ ายบุคคลเท่านัน จึงไม่มก
ี ารสอนงานลูกน ้องอย่างเพียงพอ

ชือหล ักสูตร

PMFD
การบริหารจัดการสําหรับผู ้จัดการ

*ผู ้บริหารขาดความรู ้ในการพัฒนาลูกน ้องผ่านการมอบหมายงาน และมักจะทํางานด ้วยตนเอง

*ในกรณีทเกิ
ี ดปั ญหาระหว่างแผนก บางครังผู ้บริหารไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานอืน
เพือให ้เป้ าหมายของทุกหน่วยงานสําเร็จไปด ้วยกันได ้

องค์กรมุง่ มันทีจะถ่ายโอนอํานาจให ้คนไทยในระดับผู ้บริหารแต่ไม่มนใจว่
ั
า candidate ทีได ้รับคัดเลือกเหมาพสมกับ
ตําแหน่งหรือไม่
(เครืองมือทีใช ้การสังเกตุจากหลายแง่มม
ุ เพือให ้ตระหนักถึงทัศนคติและการกระทําทีจําเป็ นในการเป็ นผู ้บริหาร)

*ผู ้บริหารทีอยูใ่ นตําแหน่งมาเป็ นระยะเวลานาน บางครังไม่สามารถมองเห็นจุดด ้อยของตนเองได ้
่ ําแหน่งทีสูงขึนได ้ยาก
จึงพัฒนาตนเองเพือไปสูต
*ผู ้บริหารมีภาวะความเป็ นผู ้นํ าตํา ทําให ้ไม่สามารถบริหารงานและคนได ้อย่างมีประสิทธิภาพ

*พนักงานขาดทักษะในการสือสาร ส่งผลให ้งานล่าช ้าเนืองจากความผิดพลาด ทํางานไม่สําเร็จ
*พนักงานขาดทักษะในการมองคนจากพฤติกรรม เช่น ท่าทาง สีหน ้า คําพูด ฯลฯ
ทําให ้บางครังเกิดปั ญหาเนืองจากไม่รู ้วิธเี ข ้าหาอย่างเหมาะสม ส่งผลให ้ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายในการทํางาน
*การประชุมภายในใช ้นานกว่าทีกําหนดไว ้และบางครังไม่มป
ี ระสิทธิภาพ เนืองจากผู ้เข ้าประชุม
พูดคุยไม่ตรงประเด็น เนือหาทีพูดไม่เกียวข ้องกับหัวข ้อประชุม หรือไม่มเี หตุผลสนับสนุนทีเพียงพอ
*การแก ้ไขปั ญหาแบบไม่แยกแยะสาเหตุ ไม่มข
ี ันตอน นํ าไปสูว่ ธิ แ
ี ก ้ปั ญหาแบบผิดวิธี

*บริหารชาวญีปุ่ นขาดความรู ้ด ้านการบริหาร โดยเฉพาะทักษะด ้านการสอนงานลูกน ้อง

PMFD Follow-up
หลักสูตรติดตามผล PMFD

EDP
การเฟ้ นหา และฝึ กอรมผู ้บริหารระดับสูง

LDP

(Leadership Development Program)

การพัฒนาภาวะผู ้นํ าผ่านการใช ้
แบบสํารวจ 360 องศา

Relationship for Business

หลักสูตรการสร ้างปฏิสัมพันธ์เพือธุรกิจ
ผ่านทฤษฎี SOCIAL STYLE

Logical Thinking

Know-How / Do-How

PMFD for Japanese

ระยะเวลา

พนักงานตังแต่ระดับหัวหน ้างานถึง
ระดับผู ้จัดการหรือผู ้ทีเตรียมขึนเป็ น
ผู ้จัดการในอนาคต

2 วัน
(09:00-18:00)

*การนํ าเสนอผลโปรเจค 5W1H
*การจัดการเชิงปฏิบัต ิ
*การพัฒนาในอนาคต

พนักงานทีเคยเข ้าร่วมหลักสูตร PMFD

1 วัน
(09:00-17:00)

โปรแกรมการพัฒนาความเป็ นผู ้นํ าในฐานะ
ผู ้บริหารระดับสูง

่ ําแหน่งบริหาร
Candidate ผู ้ทีจะขึนสูต
ระดับสูง

โปรแกรมการพัฒนาความเป็ นผู ้นํ าผ่านการใช ้
แบบสํารวจ 360 องศา

พนักงานตังแต่ระดับหัวหน ้างาน
ถึงระดับผู ้จัดการ

* เรียนรู ้รูปแบบทางสังคม / ประเภทของผู ้คน
*เรียนรู ้สไตล์ทางสังคมของตนเอง
*เรียนรู ้สไตล์ทางสังคมของคนรอบตัว
*เรียนรู ้วิธก
ี ารควบคุมพฤติกรรม และ
วิธก
ี ารเข ้าหาคูส
่ นทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ
*กระบวนการคิดเชิงตรรกะ
*โครงร ้าง กระบวนการคิดแบบพีระมิด
* แนวคิดแบบ Zero Base

2 วัน
(09:00-18:00)

2 วัน
(09:00-18:00)

พนักงานทุกระดับ และ ฝ่ ายขาย

1 วัน
(09:00-17:00)

พนักงานทุกระดับ

1 วัน
(09:00-17:00)

ตารางการอบรม

OCT 2020 ～JUN 2021
2020

OCT15 - 16 (Thu - Fri)
NOV 12 - 13 (Thu - Fri)

2021

FEB 11 - 12
MAR 11 - 12
MAY 13 - 14
JUN 10 - 11

*บทบาทหน ้าทีของผู ้จัดการ
*หลักการบริหารจัดการ
*การบริหารทีม
ึ ษาเกียวกับปั ญหาการทํางานกับ
*แชร์กรณีศก

หัวหน ้างานหรือผู ้จัดการชาวญีปุ่ น

2 วัน
(09:00-18:00)

(Thu - Fri)
(Thu - Fri)
(Thu - Fri)
(Thu - Fri)

2020

NOV 27 (Fri)

2021

FEB 19 (Fri)
JUN 4 (Fri)

2020

Nov 19-20 (Thu - Fri)

2021

JUN 24-25 (Thu - Fri)

2020

OCT 08 - 09 (Thu - Fri)

2021

MAY 20 - 21 (Thu - Fri)

2020

DEC 04 (Fri)

2021

MAY 12 (Fri)

2020

DEC 04 (Fri)

2021

FEB 05 (Fri)
JUN 04 (Fri)

2020

DEC 17 - 18 (Thu - Fri)

2021

JUN 17 - 18 (Thu - Fri)

พนักงานชาวไทย
*เรียนรู ้วิธค
ี ด
ิ มุมมองของพนักงานชาวไทย

PROGRAMS

*พนักงานขาดทักษะพืนฐานการทํางาน ไม่รู ้ว่าองค์กรคาดหวังต่อตัวพนักงานอย่างไรบ ้าง

Basic of Work
* งานผิดพลาดเนืองจากขาดความรู ้ด ้านการบริหารเวลา การแบ่งหน ้าที PDCA Ho-Ren-So และอืนๆ

*บทบาทและพันธกิจของผู ้จัดการ
*แนวคิดและองค์ความรู ้ด ้านการจัดการ
*จงจรการบริหาร
*การจัดการทีม
ึ ษา
*กรณีศก

กลุม
่ เป้าหมาย

การคิดเชิงตรรกะ

* ผู ้บริหารชาวญีปุ่ นขาดความเข ้าใจในวิธก
ี ารทํางานของคนไทย เกิดความเข ้าใจผิดในการทํางาน

ปัญหาทีประสบ

รายละเอียด

หลักสูตรการเรียนรู ้พืนฐานการปฏิบัตงิ าน

Objectives
*PDCA
*HORENSO โฮ-เรน-โซ
*การบริหารเวลาและทีม
*Block Game

Target group

พนักงานระดับปฏิบัตก
ิ ารและพนักงาน
ใหม่

Length of Training

Schedue for
1 JAN ～31 DEC 2021

1/2 วัน
1 วัน

X

