Modern Management Development Program (MMDP)
การพัฒนาศักยภาพและเพิม่ พลังความเป็ นผูน้ ําภายใต้สภาวะการแข่งขัน
หลักสูตร “ภาวะผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ (Organizational Leadership)”
โดยใช้เกมบริหารสลับการบรรยาย (Management Game & Short Lecture)
วิ ทยากร อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด
ระเวลา 1-2 วัน
หลักการและเหตุผล
ในการบริหารและจัดการงานยุคใหม่ทจ่ี าํ เป็ นต้องเผชิญกับความรุนแรงและความรวดเร็วทัง้ กระแสของการ
แข่งขันและการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ องค์กรจะประสบความสําเร็จได้หรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั ผูน้ ําเป็ นสําคัญ อย่างไรก็ตาม
ไม่ใช่ว่าผูบ้ ริหารทุกคนจะเป็ นผูน้ ําได้ เพราะการเป็ นผูน้ ําทีแ่ ท้จริงต้องเกิดขึน้ จากการสร้างแรงจูงใจให้ผอู้ น่ื เกิดความ
ต้องการทีจ่ ะทําตามโดยไม่มเี งือ่ นไขไม่ใช่การทําตามอํานาจของผูบ้ งั คับบัญชา ด้วยเหตุน้กี ารพัฒนาศักยภาพการ
เป็ นผูน้ ําจึงเป็ นเรือ่ งทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ สําหรับผูห้ วั หน้างานและบริหารทุกระดับขององค์กร
การเป็ นผูน้ ําทีด่ นี นั ้ ไม่ใช่พรสวรรค์ทจ่ี ะติดตัวเราทุกคนมาแต่กาํ เนิดถึงแม้ว่าเราจะมีตาํ แหน่งมาเป็ น
ตัวกําหนดสถานภาพในการบังคับบัญชา แต่อาํ นาจทีไ่ ด้มานัน้ ก็อาจไม่ได้ทาํ ให้เรากลายเป็ นผูน้ ําทีส่ มบูรณ์ เพราะ
คนเราไม่สามารถเกิดมาเป็ นผูน้ ําทีด่ ไี ด้ แต่เราสามารถพัฒนาตนเองให้กลายเป็ นผูน้ ําทีด่ ไี ด้ การฝึกอบรมสัมมนาใน
หลักสูตร “ภาวะผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ (Organizational Leadership : Workshop)” นี้ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และ
มุมมองสมัยใหม่ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเพิม่ ศักยภาพและพลังความเป็ นผูน้ ําครบสูตรทัง้ การพัฒนาวิธคี ดิ (Conceptual)
ทัศนคติทถ่ี กู ต้องเหมาะสม (Attitude) ความรูค้ วามเข้าใจหลักการของสภาวะผูน้ ํา (Knowledge) และการพัฒนา
ทักษะ (Skills) ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ ซึง่ จะมีสว่ นสนับสนุนและพัฒนาระบบการเพิม่ ประสิทธิภาพองค์กร
ให้เจริญก้าวหน้า นํามาซึง่ การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิม่ พลังความเป็ นผูน้ ํ าภายใต้สภาวะการแข่งขันและการ
เปลีย่ นแปลง หลักสูตร “ ภาวะผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ (Organizational Leadership) “ โดยใช้เกมการบริหารสลับการ
บรรยาย (Management Game and Short Lecture) เป็ นแนวทางการพัฒนาบุคลากรทีส่ นุ กสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย
เข้าใจง่าย ได้สาระประโยชน์ทใ่ี ช้ปรับปรุงและการพัฒนาขีดความสามารถในการเป็ นผูน้ ําได้อย่างเป็ นรูปธรรม โดย
กระบวนการอบรมจะทําผูใ้ ห้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการขุดรากถอนโคนทางความเชื่อ ทัศนคติ และ
ค่านิยมทีไ่ ม่ถกู ต้องในการมองตนเองและสิง่ ทีอ่ ยู่รอบตัว การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ใน
การทํางาน ได้แก่ การเป็ นตัวของตัวเองทีส่ ามารถบงการจิตใจและอารมณ์ความรูส้ กึ ของตนเองได้ การเป็ นผูท้ ่ี
คิดค้นทําก่อนโดยไม่รอให้ทุกสิง่ ทุกอย่างเกิดขึน้ เอง การสร้างคุณลักษณะแห่งการเป็ นผูน้ ําทีผ่ ตู้ ามยอมรับ และการ
เพิม่ พลังความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการทํางาน ซึง่ มีความท้าทายเป็ นตัวจุดชนวนทีส่ าํ คัญ
เกมการบริหารสลับการบรรยาย ตัง้ อยูบ่ นแนวความคิดทีว่ ่าการทีจ่ ะพัฒนาทัศนคติและทักษะทีจ่ าํ เป็ นต่อ
การทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้
ลําพังแค่ฟงั การบรรยายในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเต็มใจทีจ่ ะนําเอาแนวคิด และหลักการทีไ่ ด้จากกิจกรรมการฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานจริง แต่จะต้องสร้างสถานการณ์สมมติทก่ี อ่ ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ การช่วยเหลือเกือ้ กูล
กัน การทํางานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายภายใต้เวลาทีก่ าํ หนดเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้ การยอมรับ และเกิดการ
ปรับเปลีย่ นทัศนคติดว้ ยตนเอง “เปลีย่ นวิธคี ดิ เพือ่ เปลีย่ นวิธกี าร”
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วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
1. เพือ่ เสริมสร้างบรรยากาศการทํางานร่วมกันแบบมิตรภาพ อันจะก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกัน
อย่างราบรืน่ และมีประสิทธิภาพภายหลังเสร็จสิน้ โครงการ
2. เพือ่ พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายใต้ภาวะแข่งขัน และการเปลีย่ นแปลงของ
สภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เช่น การเปลีย่ นแปลงแนวคิดใหม่ (Paradigm) ทัศนคติ
(Attitude) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ทีจ่ าํ เป็ นบางอย่างในการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
3. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรูแ้ นวคิด และเครือ่ งมือทางการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ทจ่ี ะ
ช่วยพัฒนาตนเองสูผ่ กู้ ารเป็ นผูน้ ําองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด
4. เพือ่ ทําให้สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรม หรืออุปนิสยั การนําทีม่ ผี ลกระทบต่อการดําเนินงาน
และการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
การออกแบบหลักสูตรฝึ กอบรม
หลักสูตรนี้จะมุง่ เน้นการพัฒนาขีดความสามารถ (Competencies) ในการเป็ นผูบ้ ริหารยุคใหม่เกีย่ วกับการ
เปลีย่ นแปลงอุปนิสยั นิสยั และพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการเป็ นผูน้ ําองค์กร
โดยทีมวิทยากรจะ
เริม่ ต้นจากการปรับเปลีย่ นทัศนคติ วิธกี ารคิด และความเข้าใจให้เห็นด้วยและตระหนักในความสําคัญและความ
จําเป็ นทีจ่ ะต้องเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการเป็ นผูน้ ําโดยใช้เกมทางจิตวิทยา (Psychology Game) “เปลีย่ นวิธคี ดิ เพือ่
เปลีย่ นวิธกี าร”
จากนัน้ ก็จะทําการพัฒนาทักษะทีจ่ าํ เป็ นต่อการสร้างสภาวะผูน้ ําโดยใช้เกมการบริหารสลับการ
บรรยาย (Management Game and Short Lecture) ในลําดับต่อมาก็จะให้ผเู้ รียนได้วเิ คราะห์ตนเอง และเพือ่ น
ร่วมงานเกีย่ วกับคุณลักษณะบางประการทีส่ ง่ ผลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวขององค์กรด้วยเกมท้าทายอัตตา
(Ego Challenge Game) ตามด้วยการประชุมกลุ่มย่อยเพือ่ กําหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ทิ พ่ี งึ ประสงค์ ซึง่ จะมี
การแบ่งผูเ้ รียนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 6 ท่าน เพือ่ ทํางานส่วนบุคคลและทํางานร่วมกันเป็ นทีมตามภารกิจทีไ่ ด้รบั
มอบหมายให้สาํ เร็จขัน้ ที่ โดยมีขนั ้ กระบวนการและตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 : Awareness คือการทําผูเ้ รียนให้เกิดการตระหนัก ยอมรับ เห็นความสําคัญ และความ
จําเป็ นทีจ่ ะต้องพัฒนาบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูน้ ํายุคใหม่ โดย ใช้เกมทาง
จิตวิทยา (Psychology Game)
ขัน้ ตอนที่ 2 : Understanding คือขัน้ การสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูน้ ํายุคใหม่ โดยใช้เกมการ บริหารสลับ
การบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
ขัน้ ตอนที่ 3 : Implementation คือขัน้ ตอนของการพัฒนาทักษะทีจ่ าํ เป็ นสําหรับผูน้ ํายุคใหม่ ได้แก่ การ
บริหารและสอนงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การโน้มน้าวจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การควบคุมและ
ติดตามงาน และภาวะผูน้ ํา โดยใช้เกมท้าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge
Game)
ขัน้ ตอนที่ 4 : Commitment คือขัน้ ตอนการให้คาํ มันสั
่ ญญาและจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan)
ในการนําความรูแ้ ละประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ในการทํางานจริง
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รูปแบบ / เครื่องมือการฝึ กอบรม
1. เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamics)
3. เกมทางจิตวิทยา (Psychology Game)
4. กิจกรรมกลุ่มปฏิบตั กิ าร (Workshop)
รายละเอียดหลักสูตรเนื้ อหาวิ ชา
บทที่ 1 : การเตรียมความพร้อมสูก่ ารแข่งขันด้วยพลังแห่งการนําทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
1.1 เริม่ ต้นทีต่ วั บุคลากร
• ปรับรูปแบบความคิดใหม่ (Paradigm)
• พัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมส่วนตัว
ั
• วัฒนธรรมการทํางานทีเ่ ป็ นปญหาต่
อความสําเร็จขององค์กร
1.2 แนวคิดของการเป็ นผูน้ ํา
• การโน้มน้าวจูงใจบุคคลอืน่ ให้ทาํ ตาม เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์และสามารถนําองค์กร
ไปสูท่ ศิ ทางทีท่ าํ ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
(Cohesive)
• หลักการเกีย่ วกับความเชือ่ (Beliefs) ค่านิยม (Values) จริยธรรม (Ethics)
คุณลักษณะ (Character) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skills)
• ทฤษฎีการเป็ นผูน้ ําของ Bass : วิธกี ารพืน้ ฐานทีอ่ ธิบายว่าบุคคลหนึ่งจะกลายเป็ นผูน้ ํา
ได้อย่างไร
- กุญแจ 2 ประการต่อการเป็ นผูน้ ําทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
- หลักเกณฑ์ของการเป็ นผูน้ ํา (Principles of Leadership) 11 ประการ
- ปจั จัยของการเป็ นผูน้ ํา (Factors of Leadership)
- หลัก 3 ประการสําหรับการเป็ นผูน้ ํา (3 Be… 4 Know…. 3 Do)
- รูปแบบของการเป็ นผูน้ ํา (Leadership Models)
- กระบวนการของการเป็ นผูน้ ําทีย่ งิ่ ใหญ่ (The Process of Great Leadership)
บทที่ 2 : ความสามารถของการเป็ นผูน้ ํา (Leadership Competencies)
2.1 ความหมายของความสามารถในการเป็ นผูน้ ํา
• การพัฒนาตนเอง (Self Development)
• การพัฒนาบุคคลอืน่ (Others Development)
2.2 การวิเคราะห์ความสามารถของการเป็ นผูน้ ํา
2.3 ขัน้ ตอนสําหรับการวิเคราะห์ความสามารถของการเป็ นผูน้ ํา
2.4 ผูน้ ําแห่งการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership)
2.5 ผูน้ ําแบบโลกาภิวฒ
ั น์ (Global Leadership)
2.6 การเปลีย่ นแปลงองค์กร (Organizational Change)
• ขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลง
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• กลยุทธ์การเปลีย่ นแปลง
• การต่อต้านการเปลีย่ นแปลง
บทที่ 3 : บทบาทของผูน้ ําในองค์กร (Leadership Roles in Organizations)
3.1 บทบาทของผูจ้ ดั การ (Manager Role)
3.2 บทบาทของผูส้ ร้างวิสยั ทัศน์ (Visionary Role)
3.3 บทบาทของผูฝ้ ึ กสอน (Coach Role)
3.4 บทบาทของนักการศึกษา (Educator Role)
3.5 บทบาทของนักประชาสัมพันธ์ (Public Relations Role)
3.6 บทบาทของนักการทูต (Ambassador Role)
บทที่ 4 : ความฉลาดทางการเป็ นผูน้ ําทางจิตวิญญาณ (Spiritually Intelligent Leadership)
4.1 หลักเกณฑ์ 12 ประการของความฉลาดทางการเป็ นผูน้ ําทางจิตวิญญาณ
4.2 ผูน้ ําทีไ่ ม่ดี (Bad Leadership)

บทที่ 5 : ทักษะทีส่ าํ คัญต่อการเป็ นผูน้ ํา (Essential Skills for Leadership)
5.1 ผูน้ ํากับการสือ่ ความหมาย
5.2 ผูน้ ํากับการพัฒนาวิสยั ทัศน์และแรงบันดาลใจ
5.3 ผูน้ ํากับการมอบอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
5.4 ผูน้ ํากับการสร้างและพัฒนาทีมงาน
5.5 ผูน้ ํากับการติดต่อประสานงาน
5.6 ผูน้ ํากับการแก้ปญั หาและตัดสินใจ
5.7 ผูน้ ํากับการจูงใจและการสร้างขวัญกําลังใจ
5.8 ผูน้ ําความฉลาดหลักแหลม
5.9 ผูน้ ํากับการจัดการการเปลีย่ นแปลง
5.10 ผูน้ ํากับการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง
5.11 ผูน้ ํากับการใช้รปู แบบของการจัดการแบบมีสว่ นร่วม
สถานที่ อบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริษทั หรือนอกสถานที่
ระยะเวลา ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา 1 - 2 วัน ระยะเวลา 09.00-16.00 น.
วิ ทยากร อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด
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
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