Supervisor Development Straegy “Road” to Success
โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพและเพิ่ มพลังผูน้ ําองค์กรยุคใหม่

หลักสูตร “การพัฒนาหัวหน้ างานยุคใหม่“

โดยใช้เกมท้าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game)
อาจารย์ ภว์สมิง กองเกิ ด
หลักการและเหตุผล
หัวหน้างาน (Supervisor) ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การพิจารณาเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ งมาจากพนักงานชัน้ ต้น
ทีม่ คี วามสามารถในการปฏิบตั งิ านดี มีความประพฤติเหมาะสม เป็ นทีไ่ ว้วางใจของฝา่ ยจัดการ และเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้
ความชํานาญทางเทคนิคการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างดี แต่ยงั คงขาดความรูค้ วามสามารถและทักษะทางการบริหารและการ
จัดการ เพราะการก้าวสูต่ าํ แหน่งทีส่ งู ขึน้ นัน้ นอกจากภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ การวินิจฉัยปญั หาและการตัดสินใจ
จะเพิม่ มากขึน้ แล้ว ยังคงต้องคอยดูแลทุกข์สขุ บังคับบัญชาลูกน้องในทีม บริหารเป้าหมายการผลิต การขาย และการ
บริการให้ได้ต ามที่ได้ร บั มอบหมายจากฝ่า ยจัด การ วางแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม ติด ตามงาน พัฒ นา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จูงใจให้ลกู น้องผลิตผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทันเวลา และได้ปริมาณงานทีม่ ากทีส่ ุดแล้ว ยังต้องตัดสินใจ
ในปญั หาต่าง ๆ รวมทัง้ อาจจะประสบปญั หายุ่งยากในการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื การลงโทษและการให้รางวัลลูกน้อง
การจัดการและควบคุมการประชุม การถ่ายทอดข่าวสารจากระดับบนให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้ทราบ ดังนัน้ หัวหน้างานจึง
จําเป็ นต้องเรียนรูบ้ ทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทัง้ การฝึกทักษะทีจ่ าํ เป็ นต่อการบริหารและจัดการ อันจะนํามา
ซึง่ ประโยชน์ต่อตนเอง ทีมงาน และองค์กร
โครงการฝึ กอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหัวหน้างานภายใต้สภาวะการแข่งขัน และการ
เปลีย่ นแปลง โดยใช้เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game & Short Lecture) เป็ นแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรที่สนุ กสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย เข้าใจง่าย ได้สาระประโยชน์ ท่ใี ช้ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของ
หัวหน้างานได้อย่างเป็ นรูปธรรม โดยกระบวนการจะมุ่งเน้นให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรมได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการขุดรากถอนโคน
ทางความเชือ่ ทัศนคติ และค่านิยมทีไ่ ม่ถูกต้องในการมองตนเองและสิง่ ทีอ่ ยู่รอบตัว การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางานแบบหัวหน้างานมืออาชีพ อันได้แก่ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
หัว หน้ า งาน การวางแผน การจัด ตาราง และการจัด ลํา ดับ ความสํา คัญก่อ นและหลังของงาน การสังงานและ
่
มอบหมายงาน การควบคุมและติดตามงาน การสอนงานและการให้คาํ ปรึกษาหารือ การวัดค่าและประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน การโน้มน้าวจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึง่ มีความท้าทาย (Challenge) เป็ นตัวจุดชนวนทีส่ ําคัญตลอดการ
ฝึกอบรม/สัมมนา
เกมการบริหารสลับการบรรยายตัง้ อยู่บนแนวความคิดทีว่ ่าการทีจ่ ะพัฒนาวิธกี ารคิด ทัศนคติความรูค้ วาม
เข้าใจ และทักษะทีจ่ าํ เป็ นต่อการเป็ นหัวหน้างานยุคใหม่ทม่ี ปี ระสิทธิภาพนัน้ ลําพังแค่ฟงั การบรรยายในห้องเรียนแต่
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเต็มใจทีจ่ ะนําเอาแนวคิด และ
หลักการทีไ่ ด้จากกิจกรรมการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทํางานจริง แต่จะต้องสร้างสถานการณ์สมมติทก่ี ่อให้เกิด
จิตสํานึกทีจ่ ะทําภารกิจในฐานะหัวหน้างานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้เวลาทีก่ าํ หนดและเงือ่ นไขทีก่ ดดันเพือ่ กระตุน้ ให้
เกิดการเรียนรู้ การยอมรับ และเกิดการปรับเปลีย่ นทัศนคติดว้ ยตนเอง “เปลีย่ นวิธคี ดิ เพือ่ เปลีย่ นวิธกี าร”
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วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมหัวหน้างานระดับต้น (Foreman) ภายใต้สภาวะแข่งขันและ
การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงแนวคิดใหม่
(Paradigm) ทัศนคติ (Attitude) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ทีจ่ ําเป็ นในการพัฒนาและ
ปรับปรุงเทคนิคและวิธกี ารบริหารงานและบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ
 เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้เรียนรูแ้ นวคิด นวัตกรรม และเครื่องมือทางการบริหารและการจัดการ
สมัย ใหม่ ท่ีจ ะช่ ว ยพัฒ นาตนเองสู่ ผู้ท่ีม ีป ระสิท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการเป็ น หัว หน้ า งานระดับ ต้ น และ
เตรียมพร้อมสําหรับการก้าวสูต่ าํ แหน่งบริหารทีส่ งู ขึน้ ไป
 เพื่อทํา ให้ส ามารถวิเ คราะห์แ ละแจกแจงพฤติก รรม หรือ อุป นิ ส ยั การทํา งานที่ม ีผลกระทบต่ อการ
ดําเนินงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจและตระหนักในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของหัวหน้างานยุคใหม่ทอ่ี งค์กรคาดหวังและต้องการ
การออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรนี้เป็ นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) โดยจะมีการแบ่งผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมออกเป็ นกลุ่ม
ๆ ละ 5 - 6 คน จะใช้เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) ในช่วงแรกเพื่อ
ถ่ายทอดแนวคิด หลักการ วิธีการ ประสบการณ์ และเครื่องมือทางการจัดการในเรื่องนัน้ ๆ หลังจากนัน้ จะมีการ
มอบหมายงานส่วนบุคคลและทํางานร่วมกันตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพื่อพัฒนาวิธกี ารคิด ทัศนคติ ความรู้
และทักษะความชํานาญทีจ่ าํ เป็ นสําหรับหัวหน้ายุคใหม่ให้บรรลุผลสําเร็จในแต่ละทักษะทีจ่ าํ เป็ นสําหรับหัวหน้างาน

รายละเอียดหลักสูตรเนื้ อหาวิ ชา
1. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของหัวหน้ างาน
1.1 หัวหน้างานคือใคร ?
1.2 ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของหัวหน้างานระดับต้น
1.3 บทบาทของหัวหน้างานในองค์กร : ทําไมต้องมีหวั หน้างาน ?
1.4 หัวหน้างานจะช่วยให้บริษทั บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร ?
1.5 การกระทําของหัวหน้างานจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร ?
1.6 คุณสมบัตทิ จ่ี าํ เป็ นสําหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ทอ่ี งค์กรคาดหวังและต้องการ
2. เทคนิ คการวางแผน การจัดตาราง และการจัดลําดับความสําคัญของภารกิ จ
2.1 ความสําคัญและความจําเป็ นของการวางแผนงาน การจัดตารางงาน
และการจัดลําดับความสําคัญของงาน
2.2 ลักษณะและขอบเขตของการวางแผน
 รูปแบบและขัน้ ตอนของกระบวนการวางแผน
 ประเภทของแผน และระดับต่าง ๆ ของการวางแผน
 การวางแผนอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
2.3 การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
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 บทบาทของวัตถุประสงค์ในกระบวนการวางแผน
 เป้าหมายทีใ่ ช้ในการปฏิบตั ขิ องธุรกิจ

2.4 เทคนิคการวางแผนงาน
 รูปแบบของแผนงานและการเขียนแผนงาน
 เทคนิคการปรับปรุงแผนงานด้วยการวิเคราะห์แผนงาน
 คุณลักษณะของแผนงานทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ
2.5 การวางแผนภาคปฏิบตั ิ : วิธกี ารบริหารเพือ่ ผลสําเร็จ
 การวางแผนและการทํางานตามแผน
 การปรับแผน และแผนงานทีไ่ ด้จากการวางแผน
 การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อการวางแผน
2.6 เทคนิคและวิธกี ารอย่างง่ายในการจัดตารางการทํางาน
2.7 หลักการทางสถิติ 4 ประการทีใ่ ช้ได้ผลเลิศในการจัดลําดับความสําคัญก่อนและหลัง
2.8 เทคนิคและวิธกี ารใช้เวลาให้เหมาะสม และการปรับปรุงนิสยั บางอย่างที่
ไม่เหมาะสมในการใช้เวลา
 การวิเคราะห์เวลาทีส่ ญ
ู หาย
 การกําหนดเป้าหมายของงาน
 การลัดลําดับความสําคัญของงาน ตามหลักการและทฤษฎี ABC
 หลักการบริหารเวลาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
 การสร้างและการใช้ TIME PLANNER
3. ทักษะในการสังงานและมอบหมายงาน
่
3.1 ทักษะการสังงาน
่
 ความจําเป็ นทีต่ อ้ งมีการสังงาน
่
 ประเภทของการสังงาน
่
(3 รูปแบบ)
 เทคนิคและวิธกี ารสังงานแบบทู
่
อนิ วัน
 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้ผลสูงสุดในการสังงาน
่
 ทําไมหัวหน้างานถึงสังงานแล้
่
วมักไม่ได้งาน
3.2 ทักษะการมอบหมายงาน
 ความแตกต่างระหว่างการสังงานกั
่
บการมอบหมายงาน
 หลักจิตวิทยาและแนวคิดทีส่ าํ คัญในการมอบหมายงาน
 กระบวนการและเทคนิควิธกี ารมอบหมายงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
 หลักเกณฑ์ในการมอบหมายงาน
 การคัดเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมเพือ่ การมอบหมายงาน
 ข้อพึงระวังในการมอบหมายงานครัง้ ต่อไป
4. ทักษะในการควบคุมและติ ดตามงาน
4.1 ความมุง่ หมายของการควบคุมและติดตามงาน
4.2 ประเภทของระบบการควบคุมและติดตามงาน
4.3 กระบวนการควบคุมและติดตามงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4.4 เทคนิคการควบคุมและติดตามงาน
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4.5 เครือ่ งมือทางสถิตทิ ใ่ี ช้ในการควบคุมและติดตามงาน
4.6 การนําผลทีไ่ ด้จากการควบคุมและติดตามงานไปวิเคราะห์เพือ่ การตัดสินใจ
4.7 ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการควบคุมและติดตามทีห่ วั หน้างานมักไม่รู้
4.8 ความเสียหายหากหัวหน้างานไม่มกี ารควบคุมและติดตามงาน
5. ทักษะการสอนงานและให้คาํ ปรึกษาหารือผู้ใต้บงั คับบัญชา
5.1 ความรูเ้ บือ้ งต้นของการสอนงานแบบโค้ช.... Coaching
 ความหมายและความสําคัญของ Coaching
 ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จาก Coaching
 Coaching แตกต่างจาก Mentoring และ Counseling อย่างไร
 สัญญาณบอกเหตุของการ Coach ทีล่ ม้ เหลว
 หลุมพรางทีจ่ ะทําให้การ Coach ไม่ประสบผลสําเร็จ
5.2 หัวหน้างานกับธรรมชาติของการ Coach
 บทบาทหน้าทีข่ องผูเ้ ป็ น Coach
 ลักษณะนิสยั ของการเป็ น Coach
 ความรูท้ จ่ี าํ เป็ นของผูเ้ ป็ น Coach
 ความคาดหวังทีห่ วั หน้างานต้องการจากลูกน้อง
5.3 ธรรามชาติของการเป็ นลูกน้อง
 แบบฉบับของลูกน้องทีห่ ลากหลาย
 เหตุทล่ี กู น้องต่อต้านหัวหน้างาน
 ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ หากหัวหน้าและลูกน้องเข้ากันไม่ได้
 เหตุจงู ใจให้ลกู น้องทํางานให้
 ลูกน้องควรปฏิบตั ติ นอย่างไรให้หวั หน้างานพอใจ
 พฤติกรรมของลูกน้องทีม่ ตี ่อการ Coach ของหัวหน้างาน
 รูปแบบการเรียนรูแ้ ละการรับรูข้ องลูกน้อง
5.4 Coaching บนพืน้ ฐานของการบริหารประสิทธิภาพการดําเนินงาน
 ช่องทางหรือโอกาสในการ Coach
 รูปแบบของการเป็ นนัก Coach
 ขัน้ ตอนการ Coach บนพืน้ ฐานของการบริหารประสิทธิภาพการดําเนินงาน
 ข้อแตกต่างของการ Coach เป็ น “กลุ่ม” และ “รายบุคคล”
 ข้อควรคํานึงถึงในการ Coach ลูกน้องประเภทต่างๆ
5.5 หลักจิตวิทยาในการให้คาํ ปรึกษาหารือ
 ความแตกต่างระหว่างการสอนงานกับการให้คาํ ปรึกษาหารือ
 การสร้างบรรยากาศแห่งการยอมรับและความไว้วางใจ
 ขัน้ ตอนการให้คาํ ปรึกษาหารือแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
 ความล้มเหลวทีม่ กั เกิดขึน้ ในกระบวนการให้คาํ ปรึกษาหารือ
 ข้อควรระมัดระวังในการให้คาํ ปรึกษาหารือ
6. ทักษะการโน้ มน้ าวจูงใจผู้ใต้บงั คับบัญชา
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6.1 แนวคิด ทฤษฎี และหลักจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการโน้มน้าวจูงใจ
 ทฤษฎีการวางเงือ่ นไข (Conditioning Theory)
 ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory)
6.2 เทคนิคการปรับพฤติกรรม (Shaping) กับการสร้างแรงจูงใจ
6.3 การนําหลักการโน้มน้าวจูงใจไปใช้ในการทํางาน
 การใช้อาํ นาจทีม่ อี ยูก่ ระตุน้ ให้คนทํางานเต็มความสามารถ
 การใช้สงิ่ ล่อใจหรือการให้รางวัลกระตุน้ ให้คนทํางาน
 การใช้ความสํานึกกระตุน้ ให้คนทํางาน
6.4 หลักจิตวิทยาความต้องการและความคาดหวังของมนุษย์
6.5 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการทํางานผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามแนวทางสร้างแรงจูงใจ
 การเปลีย่ นอุปนิสยั แบบ Reactive มาเป็ น Proactive Thinking
 การปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ Advance แต่ Simple
 การมุง่ เป้าหมายการทํางานทีส่ งู แต่ยงั คงไว้ซง่ึ ระเบียบวินยั ทีส่ งู
 การมองปญั หาและอุปสรรคเป็ นโอกาสและประสบการณ์
 การสร้างพึงพอใจในการทํางานระยะยาว
6.6 ข้อพึงระวังในการโน้มน้าวจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
7. เทคนิ คการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
7.1 ความหมาย ความสําคัญ และความจําเป็ นทีจ่ ะต้องพัฒนาศักยภาพทางการคิด การ
ั และตัดสินใจ
แก้ปญหา
 ลักษณะของปญั หาและการตัดสินใจ
 7 ขัน้ ตอนของการแก้ปญั หา
 สิง่ ทีค่ วรให้ความสนใจเกีย่ วกับการแก้ปญั หาและตัดสินใจ
 การพัฒนาทัศนคติทถ่ี ูกต้องเกีย่ วกับการมองปญั หา
7.2 สถานการณ์กบั การแก้ปญั หาและตัดสินใจ
 ข้อมูลกับการแก้ปญั หา
 การรวบรวมข้อมูล
 การจัดระเบียบข้อมูล
 การประเมินข้อมูล
7.3 เทคนิคการกําหนดปญั หาให้ถกู ต้องและชัดเจน
 อุปสรรคในการกําหนดปญั หา
 การกําหนดโครงสร้างของปญั หา
 เทคนิคในการกําหนดปญั หา
7.4 การวิเคราะห์สาเหตุสาํ คัญของปญั หา
 การตรวจหาสาเหตุ
 การเลือกสาเหตุทส่ี าํ คัญในการแก้ปญั หา
 การระบุสาเหตุทแ่ี ท้จริง
 แนวคิดและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้ผลเลิศในการวิเคราะห์สาเหตุ
สําคัญแห่งปญั หา
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7.5 กลยุทธ์ในการแก้ปญั หา : เครือ่ งมือทีใ่ ช้เพือ่ แก้ปญั หาสําหรับผูบ้ ริหาร
 คิดหาวิธกี ารแก้ปญั หา
 วิธกี ารแก้ปญั หาทีด่ ที ส่ี ดุ โดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ (Criteria Rating)
 เทคนิคการแก้ปญั หาแบบเป็ นทีม
 เทคนิคการแก้ปญั หาโดยใช้หลัก “แนวคิด 6 ร่วม”
 เทคนิคการแก้ปญั หาโดยใช้หลัก “If…. What will happen?”
 10 กับดักในการแก้ปญั หา
7.6 การวางแผนปฏิบตั สิ กู่ ารแก้ปญั หา
 แผนปฏิบตั กิ ารทีด่ ี
 วิธวี างแผนปฏิบตั ิ และการเตรียมแผนฉุกเฉินไว้รองรับ
7.7 ศิลปะการตัดสินใจ
 องค์ประกอบของการตัดสินใจ
 วิธกี ารตัดสินใจ
8. ทักษะการบริ หารคนและจัดการปัญหาเกี่ยวกับคน (People Management)
8.1 แบบจําลองการบริหารคนแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21
8.2 ความรูเ้ กีย่ วกับจิตวิทยาพืน้ ฐานธรรมชาติของมนุษย์
8.3 ทักษะในการบริหารคน
 ทักษะการคัดเลือกบุคคลและการจัดบุคคลเข้าทํางาน
 ทักษะการพัฒนาคนให้มศี กั ยภาพหรือขีดความสามารถสูงสุด
 ทักษะการจูงใจให้คนทํางาน และสร้างความพึงพอใจในงาน
 ทักษะการบํารุงขวัญและกําลังใจ
 ศิลปะการว่ากล่าวตักเตือนแบบสร้างสรรค์
 ทักษะการดํารงรักษาคนดีมฝี ีมอื ไว้กบั องค์กรนาน ๆ
 ทักษะในการติดต่อสือ่ สาร การประสานงาน และทํางานเป็ นทีม
 ทักษะในการบริหารความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือร่วมใจ
8.4 การจัดการปญั หาทีเ่ กีย่ วกับคน
8.5 17 สาเหตุทค่ี นไม่ทาํ งานและมาตรการแก้ไขสําหรับผูบ้ ริหาร
8.6 หลักการแก้ปญั หากับคนทีม่ ปี ญั หา
8.7 การบริหารคนประเภทต่างๆ : กรณีศกึ ษา
 ผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถสูงและความรับผิดชอบสูง
 ผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถสูงแต่มคี วามรับผิดชอบตํ่า
 ผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถตํ่าแต่มคี วามรับผิดชอบสูง
 ผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถตํ่าและมีความรับผิดชอบตํ่า
 พนักงานทีด่ อ้ื และปกครองยาก
 พนักงานทีเ่ ล่นการเมืองในองค์กร
9. การบริ หารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management)
9.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความขัดแย้ง
9.2 ลักษณะและประเภทของความขัดแย้ง
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9.3 สาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดปญั หาข้อขัดแย้งระหว่างบุคคล - บุคคล / บุคคล – หน่วยงาน และ
ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน
9.4 กระบวนการและพัฒนาการของความขัดแย้ง
9.5 ผลเสียทีต่ ามมากับปญั หาความขัดแย้งในองค์กร
9.6 การป้องกันและแก้ไขปญั หาความขัดแย้ง
 การขจัดความขัดแย้งระหว่างบุคคลในทีม
 การขจัดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มหรือทีมงาน
9.7 บทบาทของผูบ้ ริหารและหัวหน้างานในการป้องกันและแก้ไขปญั หาความขัดแย้ง
9.8 แนวคิดและเครือ่ งมือทางการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ทใ่ี ช้ได้ผลเลิศในการ
ป้องกันและแก้ไขปญั หาข้อขัดแย้ง
9.9 ทฤษฎีเกีย่ วกับการสร้างความร่วมมือร่วมใจ
10. เทคนิ คการนําและควบคุมการประชุมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
10.1 วัตถุประสงค์และจุดมุง่ หมายของการประชุม
10.2 องค์ประกอบของการประชุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
 ผูน้ ําหรือประธานในทีป่ ระชุม
 ผูเ้ ข้าร่วมหรือสมาชิกของทีป่ ระชุม
 เนื้อหาสาระในการประชุม
 ระเบียบวิธกี ารดําเนินการประชุม
10.3 ขัน้ ตอนสําคัญของการประชุม (หลัก 5 P)
 การวางแผนการประชุม (Planning)
 การแจ้งวัตถุประสงค์หรือวาระการประชุมล่วงหน้า (Pre-Notification)
 การเตรียมการ (Preparation)
 การดําเนินการประชุมตามวาระ (Processing)
 การสรุปและบันทึกผลการประชุม (Putting in a record)
10.4 เทคนิคการเพิม่ ประสิทธิภาพในการประชุม
 ช่วงเปิ ดการประชุม
 ช่วงนําเข้าสูว่ าระต่างๆ
 ช่วงปิ ดการประชุม
10.5 คําแนะนําพืน้ ฐานสําหรับการนําการประชุม : การพัฒนาทักษะในการนําการประชุม
 ก่อนการประชุม
 เริม่ การประชุม
 ระหว่างการประชุม
 ควบคุมการประชุม
 ท้ายการประชุม
10.6 กลยุทธ์การควบคุมการประชุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
10.7 ปญั หาและอุปสรรคทีม่ กั เกิดขึน้ ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการ
ประชุม
11. การเสริ มสร้างภาวะผู้นํา (Leadrership)
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11.1 ความหมาย ความสําคัญ และความจําเป็ นทีจ่ ะต้องพัฒนาภาวะผูน้ ําสําหรับผูบ้ ริหาร
 ภาวะผูน้ ําคืออะไร
 แนวคิด หลักการและความจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาภาวะผูน้ ํา
 จุดต่างระหว่างภาวะผูน้ ํากับหัวหน้างาน
11.2 การพัฒนาทักษะผูน้ ํา (Readership Skills Development)
 ผูน้ ํากับการสือ่ ความหมายและวินิจฉัยสังการ
่
 ผูน้ ํากับการพัฒนาวิสยั ทัศน์และแรงบันดาลใจ
 ผูน้ ํากับการมอบอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
 ผูน้ ํากับการสร้างและพัฒนาทีมงาน
 ผูน้ ํากับการแก้ปญั หาและตัดสินใจ
 ผูน้ ํากับการจูงใจและการสร้างขวัญกําลังใจ
11.3 คุณลักษณะผูน้ ําทีม่ ปี ระสิทธิผล
 ผูน้ ําทีจ่ ะทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลง (Managing change)
 กุญแจแห่งความสําเร็จ 13 ประการสําหรับการเสริมสร้างภาวะผูน้ ํา
 การสร้างศรัทธา บารมี และอํานาจสําหรับผูน้ ํายุคใหม่
11.4 การพัฒนาภาวะผูน้ ํา
 แบบต่างๆ ของภาวะผูน้ ํา
 การเสริมสร้างภาวะผูน้ ําให้เหมาะสมกับยุคสมัยและทีอ่ งค์กรต้องการ
รูปแบบ / เครื่องมือการฝึ กอบรม
1. เกมการละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
2. เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
3. กิจกรรมกลุ่มปฏิบตั กิ าร (Workshop)
สถานที่ อบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริษทั หรือนอกสถานที่
ระยะเวลา ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา 2 วัน ระยะเวลา 09.00-16.00 น.
วิ ทยากรนําสัมมนาโดย
อาจารย์ ภูวส์ มิง กองเกิด
ผูเ้ ชีย่ วชาญการฝึกอบรมแนวพฤติกรรมศาสตร์ และเกมการบริหารสลับการบรรยาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050

e-mail: admin@trainingservice.co.th

id-line: pisit131918

Training Center Service 52/174 Krungthep-Kreetha Rd., Sapansung Bangkok 10250 Tel: 0 2736 0408, 0 2736 1035, 0 2038 3121 Fax: 0 2736 0050 www.trainingservice.co.th
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