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โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทํางานยุคใหม่

หลักสูตร การเสริมสร้ างภาวะผู้นํา

(Leadership Development: Workshop)
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1 วัน
โดย ดร.สุกจิ บํารุ ง

หลักการและเหตุผล
ตําแหน่ง ผู้นํา เป็ นผู้บริ หารที่อยู่ใกล้ ชิดกับพนักงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบตั ิการ เป็ นผู้ที่อยู่ระหว่าง
ผู้บงั คับบัญชาระดับสูงและผู้ใต้ บงั คับบัญชา มีหน้ าที่ทงรั
ั ้ บคําสัง่ จากผู้ที่มีตําแหน่งสูงกว่า และถ่ายทอดคําสัง่ สูก่ าร
ปฏิบตั ิ รวมทังควบคุ
้
มการปฏิบตั ิงานของผู้ที่มีตําแหน่งตํ่ากว่า ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ผู้นํา
จําเป็ นต้ องมีความพร้ อมในงานบริ หารบุคลากรอย่างครบถ้ วน แบบมืออาชีพอย่างแท้ จริ ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ทราบถึงความสําคัญ และความจําเป็ น ของการพัฒนาตนเองเพื่อการบริ หารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ ตระหนักถึงบทบาท และหน้ าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้นํา ตามลักษณะเฉพาะขององค์กร และ
ตามบทบาทที่องค์กรกําหนด
3. เพื่อให้ ร้ ู จกั การปรับตัว เพื่อการแก้ ไขตนเอง ให้ สามารถบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาทักษะการบังคับบัญชาและการบริ หารงานสําหรับผู้นําอย่างมืออาชีพ
5. เพื่อให้ สามารถครองใจผู้ใต้ บงั คับบัญชาและควบคุมให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้ เห็นความสําคัญของการทํางานเป็ นทีม มีศกั ยภาพในการสร้ างและการพัฒนาทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้ สามารถขจัดข้ อขัดแย้ งในการทํางานและสร้ างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
8. เพื่อให้ สามารถสร้ างขวัญและกําลังใจ รวมทังการประเมิ
้
นผลงานผู้ใต้ บงั คับบัญชาได้ อย่างถูกต้ องและ
เป็ นธรรม

เนือ้ หาหลักสูตร
1. กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เกี่ยวกับผู้นํายุคใหม่
2. วิสยั ทัศน์ผ้ นู ําที่ทนั โลกไม่หลงยุค
- สถานการณ์ 4 C ของโลก ที่ผ้ นู ําต้ องรู้
- จุดตายผู้นํารุ่ นเก่า – จุดเน่าผู้นํารุ่ นใหม่
- แนวทางการปรับตัวสูค่ วามสําเร็ จ
3. บันไดทองสูก่ ารเป็ นผู้นํา ที่ดีขององค์กร
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- เริ่ มต้ นอย่างไร...สูก่ ารเป็ นผู้นํางานที่ดี
- สุดยอดมาตรฐาน 5 ก่อนก้ าวขา..สูผ่ ้ นู ํามืออาชีพ
- FIVE IN ONE สําหรับผู้นํา
4. บทบาทและหน้ าที่ของผู้นํามืออาชีพยุคใหม่
5. ศิลปะการบังคับบัญชาและการบริ หารงาน แบบสูตรสําเร็ จ เรี ยนลัด พัฒนาตนเอง อย่างได้ ผล
- จิตวิทยาการบริ หาร
- อํานาจนักบริ หาร กับทางเลือกที่ประสบความสําเร็ จ
- คาถาเด็ด เคล็ดลับ กับ สูตรการบริ หาร ( 3 ค / 4 ภ / 4 ท / 3 ก ....)
6. กลยุทธ์การวางแผน การสอนงาน การสัง่ การและการมอบหมายงานสมัยใหม่
7. เทคนิคการสร้ างความน่าเชื่อถือศรัทธาและการครองใจลูกน้ องอย่างยัง่ ยืน
8. ผู้นํากับการสร้ างและการพัฒนาทีมงานเพื่อองค์กร
- ทีมงานยุคใหม่ หัวใจองค์กร
- องค์ประกอบของการทํางานเป็ นทีม
- การสร้ างและการพัฒนาทีมงาน
9. กลยุทธ์การขจัดข้ อขัดแย้ ง
- เบื ้องหลังและสาเหตุของปั ญหา
- ทางเลือกของการขจัดข้ อขัดแย้ ง
10. เทคนิคการแก้ ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
11. เทคนิคการสร้ างขวัญกําลังใจ และการประเมินผลงาน
- ความปรารถนาของลูกน้ อง
- ผู้นําที่ลกู น้ องไม่ชอบ
- กลวิธีที่ทําให้ ลกู น้ องทุ่มเทกับการทํางาน
- เทคนิคการประเมินผลงานแนวใหม่ 360 องศา

ผู้เข้ าสัมมนา ผู้จดั การทุกสายงาน ผู้จดั การระดับต้ น และผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้
รู ปแบบการอบรม
1. กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ที่ได้ สาระ สนุกสนาน และเป็ นกันเอง
2. รู ปแบบการอบรม ใช้ กิจกรรมที่หลากหลายสลับการบรรยายโดยวิทยากรมืออาชีพ มีบรรยากาศที่แปลก
ใหม่เร้ าใจในการเรี ยนรู้ ตลอดการอบรม
3. กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิมีทงแบบรายบุ
ั้
คคล และกิจกรรมฝึ กปฏิบตั แิ บบกลุม่ WORK SHEET / WORK SHOP /
ROLE PLAYING ในแต่ละขันตอน
้
โดยมีวิทยากรให้ ดแู ลให้ ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ ชิด แบบกันเอง เพื่อให้
สามารถนําประสบการณ์ไปใช้ อย่างมืออาชีพขันสู
้ งได้ อย่างแท้ จริ ง
4. ร่ วมสรุ ปข้ อคิดและวิธีการสูก่ ารทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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สถานที่อบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
ระยะเวลา ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา 1 วัน ระยะเวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากรนําสัมมนาโดย

ดร.สุกิจ บํารุ ง
วิทยากรและที่ปรึกษา
• วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ที่เป็ นทังนั
้ กคิด
นักวิชาการ นักปฏิบตั ิ นักอบรม นักกิจกรรม นักพูด
นักสื่อสารมวลชน (มีประสบการณ์ตรง ทังสิ
้ ่งพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์) มีประสบการณ์ทํางานที่หลากหลาย
กับองค์ทงภาครั
ั้
ฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่

• เป็ นผู้ชํานาญการในการฝึ กอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในหลักสูตรด้ านต่าง ๆ เช่น ภาวะ
ผูน้ ํา การบริ หาร วัฒนธรรมองค์กร การจัดการ การขาย การบริ การ การตลาด การสือ่ สาร การปรับ
ทัศนคติ และแนวคิ ด การปลุกพลังและการสร้างแรงบันดาลใจ บุคลิ กภาพ ศิ ลปะการพูด Team
Building กิ จกรรม Walk Rally สมัยใหม่ ฯลฯ

• เป็ นวิทยากรและที่ปรึกษาในการออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมสัมมนาให้ กบั หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและ
เอกชนมากว่า 25 ปี

การศึกษา
• ปริ ญญาเอก ด้ านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ซีบู (Organization
Development and Tranformation from CEBU Doctors University Philippines) )

• ปริ ญญาโท (ค.ม.) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ด้านราชการ และบริษัทเอกชน
• อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
• ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา
• ผู้เชี่ยวชาญประจําสมาชิกวุฒิสภา
• ที่ปรึกษากิติมศักดิ์กรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา
• ประธานที่ปรึกษา บริ ษัท เซเว่นสตาร์ พาราวู๊ด จํากัด
• ที่ปรึกษา บริ ษัท Thai Consultant and Public Relation / ที่ปรึกษา ( คทก. 3 ) บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน )
• ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ์ และงานฝึ กอบรม บริ ษัท อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกลั ไทย จํากัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจ ON AIR กระทรวงพาณิชย์
• ที่ปรึกษารายการโทรทัศน์ รายการ “ TEEN TALK DRAMA “ ช่อง 11
• ที่ปรึกษา บริ ษัท PTT LNG กลุม่ บริ ษัท ในเครื อ ปตท.
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•
•
•
•

ที่ปรึกษา บริ ษัท RAYONG PRO GUARD
ที่ปรึกษา สถาบันฝึ กอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย
ที่ปรึกษา สถาบันฝึ กอบรม อาดัม กรุ๊ ป
ที่ปรึกษา สถาบันฝึ กอบรม DODT THAI SEMINAR AND TRAINING
ประสบการณ์ ด้านสื่อสารมวลชน
สิ่งพิมพ์
• รองประธานสือ่ มวลชน เครื อสือ่ กลาง
• ผู้สื่อข่าว คอลัมนิสต์ และผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร “ สื่อกลาง “
• ศูนย์ข่าว นิตยสาร ผู้ใหญ่บ้านดําดี ของ อ.อภิชาติ ดําดี
วิทยุ
• ผู้ผลิตและผู้ดําเนินรายการวิทยุหลายรายการ ในหลายสถานี เช่น
 รายการ “ เพื่อนยามเช้ า ” ประเภทรายการเพลงเพื่อชีวิตและเพลงสตริ งสลับข้ อคิด
 รายการ “ ยิม้ รั บตะวัน ” ประเภทรายการเพลงไทยสากลสลับการพูดคุยสาระ
 รายการ “ อนุรักษ์ ไทย ” ประเภทรายการสารคดีทวั่ ไทย สลับการพูดคุยกับวิทยากรรับเชิญ
 รายการ “ พูดจาประสาระยอง ” ประเภทรายการอนุรักษ์ ภาษาถิ่น พูดคุยกึง่ ทอล์คโชว์ 3 คน
 รายการ “ ข่ าวสื่อกลาง ” ประเภทรายการ รายงานข่าว วิเคราะห์สถานการณ์ข่าวประจําวัน
• บันทึกเสียงสปอตโฆษณาทางวิทยุ และเสียงบรรยายสารคดีตา่ ง ๆ
โทรทัศน์
• พรี เซ็นเตอร์ งานโฆษณาทางโทรทัศน์
• วิทยากรพิเศษ บรรยายด้ านการตลาดและการจัดการ ช่ อง 11
• วิทยากรโต้ วาทีรายการ “ ทีวีวาที ” ช่ อง 9
• 4 ผู้ประสานงานรายการ “ สายตรง อ.บ.ต. ” ช่ อง 3
• ผู้ผลิตรายการ ผู้กํากับรายการ และพิธีกร รายการ “ ตะวันฉาย ” ช่ อง 11 ภูมิภาค
• เขียนบท และเป็ นผู้บรรยายสารคดี ทางวิทยุและโทรทัศน์
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