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Supervisor Development Straegy “Road” to Success
โครงการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังผู้นําองค์กรยุคใหม่
หลักสูตร “การพัฒนาหัวหน้ างานยุคใหม่ ”
โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game)
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา1-2 วัน

หลักการและเหตุผล
หัวหน้ างาน (Supervisor) ส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่ได้ รับการพิจารณาเลื่ อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ง มาจาก
พนักงานชัน้ ต้ นที่ มี ความสามารถในการปฏิบัติงานดี มี ความประพฤติเหมาะสม เป็ นที่ไ ว้ วางใจของฝ่ าย
จั ด การ และเป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความชํ า นาญทางเทคนิ ค การปฏิ บัติ เ ป็ นอย่ า งดี แต่ ยั ง คงขาดความรู้
ความสามารถและทัก ษะทางการบริ ห ารและการจัดการ เพราะการก้ า วสู่ตํ าแหน่ง ที่ สูง ขึน้ นัน้ นอกจาก
ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบ การวินิจฉัยปั ญหาและการตัดสินใจจะเพิ่มมากขึ ้นแล้ ว ยังคงต้ องคอยดูแลทุกข์
สุข บังคับบัญชาลูกน้ องในทีม บริหารเป้าหมายการผลิต การขาย และการบริ การให้ ได้ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
จากฝ่ ายจัดการ วางแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุมติดตามงาน พัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา จูงใจให้ ลกู น้ อง
ผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ ทันเวลา และได้ ปริ มาณงานที่มากที่สดุ แล้ ว ยังต้ องตัดสินใจในปั ญหาต่าง ๆ รวมทัง้
อาจจะประสบปั ญหายุ่งยากในการทํางานร่วมกับผู้อื่น การลงโทษและการให้ รางวัลลูกน้ อง การจัดการและ
ควบคุม การประชุม การถ่ า ยทอดข่ า วสารจากระดับ บนให้ ผ้ ู ป ฏิ บัติ ง านได้ ท ราบ ดัง นัน้ หัว หน้ า งานจึ ง
จําเป็ นต้ องเรี ยนรู้บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ รวมทังการฝึ
้
กทักษะที่จําเป็ นต่อการบริ หารและจัดการ อัน
จะนํามาซึง่ ประโยชน์ตอ่ ตนเอง ทีมงาน และองค์กร
โครงการฝึ กอบรม/สัมมนาเพื่ อพัฒนาขีดความสามารถของหัวหน้ างานภายใต้ สภาวะการแข่งขัน
และการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game & Short Lecture) เป็ น
แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ สนุกสนาน ตื่น เต้ น ท้ าทาย เข้ าใจง่าย ได้ สาระประโยชน์ที่ใ ช้ ปรั บปรุ งและ
พัฒนาศักยภาพของหัวหน้ างานได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยกระบวนการจะมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้
เกี่ ยวกับการขุดรากถอนโคนทางความเชื่ อ ทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่ถูกต้ องในการมองตนเองและสิ่งที่ อยู่
รอบตัว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางานแบบหัวหน้ างานมืออาชีพ อัน
ได้ แก่ บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของหัวหน้ างาน การวางแผน การจัดตาราง และการจัดลําดับ
ความสําคัญก่อนและหลังของงาน การสัง่ งานและมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามงาน การสอน
งานและการให้ คําปรึกษาหารื อ การวัดค่าและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การโน้ มน้ าวจูงใจผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ซึง่ มีความท้ าทาย (Challenge) เป็ นตัวจุดชนวนที่สําคัญตลอดการฝึ กอบรม/สัมมนา
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เกมการบริหารสลับการบรรยายตังอยู
้ ่บนแนวความคิดที่ว่าการที่จะพัฒนาวิธีการคิด ทัศนคติความรู้
ความเข้ าใจ และทักษะที่จําเป็ นต่อการเป็ นหัวหน้ างานยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพนัน้ ลําพังแค่ฟังการบรรยาย
ในห้ องเรี ยนแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้ างความรู้ความเข้ าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเต็มใจที่
จะนําเอาแนวคิด และหลักการที่ ได้ จากกิจกรรมการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานจริ ง แต่จะต้ อง
สร้ างสถานการณ์สมมติที่ก่อให้ เกิดจิตสํานึกที่จะทําภารกิจในฐานะหัวหน้ างานให้ บรรลุเป้าหมายภายใต้ เวลา
ที่กําหนดและเงื่อนไขที่กดดันเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ การยอมรับ และเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้วย
ตนเอง “เปลี่ยนวิธีคดิ เพื่อเปลี่ยนวิธีการ”

วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรี ยมความพร้ อมหัวหน้ างานระดับต้ น (Foreman) ภายใต้ สภาวะ

แข่ ง ขัน และการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มทัง้ ภายในและภายนอกองค์ ก ร ได้ แ ก่ การ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ (Paradigm) ทัศนคติ (Attitude) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ
(Skill) ที่จําเป็ นในการพัฒนาและปรับปรุงเทคนิคและวิธีการบริ หารงานและบริ หารคนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้ แนวคิด นวัตกรรม และเครื่ องมือทางการบริ หารและการ
จัดการสมัยใหม่ที่จะช่วยพัฒนาตนเองสู่ผ้ ทู ี่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเป็ นหัวหน้ างานระดับต้ น
และเตรี ยมพร้ อมสําหรับการก้ าวสูต่ ําแหน่งบริหารที่สงู ขึ ้นไป
3. เพื่อทําให้ สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรม หรื ออุปนิสยั การทํางานที่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
4. เพื่ อ ให้ ผ้ ูเ ข้ า รั บการฝึ กอบรมมี ความรู้ ความเข้ าใจและตระหนักในบทบาท หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของหัวหน้ างานยุคใหม่ที่องค์กรคาดหวังและต้ องการ

การออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรนี เ้ ป็ นการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) โดยจะมีการแบ่งผู้เ ข้ ารั บการฝึ กอบรม
ออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 5 - 6 คน จะใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short
Lecture) ในช่วงแรกเพื่อถ่ายทอดแนวคิด หลักการ วิธีการ ประสบการณ์ และเครื่ องมือทางการจัดการในเรื่ อง
นันๆ
้ หลังจากนัน้ จะมี การมอบหมายงานส่วนบุคคลและทํางานร่ วมกันตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายเพื่ อ
พัฒนาวิธีการคิด ทัศนคติ ความรู้ และทักษะความชํานาญที่จําเป็ นสําหรับหัวหน้ ายุคใหม่ให้ บรรลุผลสําเร็ จ
ในแต่ละทักษะที่จําเป็ นสําหรับหัวหน้ างาน

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
1. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้ างาน
1.1 หัวหน้ างานคือใคร ?
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1.2 ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้ างานระดับต้ น
1.3 บทบาทของหัวหน้ างานในองค์กร : ทําไมต้ องมีหวั หน้ างาน ?
1.4 หัวหน้ างานจะช่วยให้ บริษัทบรรลุเป้าหมายได้ อย่างไร ?
1.5 การกระทําของหัวหน้ างานจะส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร ?
1.6 คุณสมบัตทิ ี่จําเป็ นสําหรับหัวหน้ างานสมัยใหม่ที่องค์กรคาดหวังและต้ องการ

2. เทคนิคการวางแผน การจัดตาราง และการจัดลําดับความสําคัญของภารกิจ
2.1 ความสําคัญและความจําเป็ นของการวางแผนงาน การจัดตารางงาน
และการจัดลําดับความสําคัญของงาน
2.2 ลักษณะและขอบเขตของการวางแผน
• รูปแบบและขันตอนของกระบวนการวางแผน
้
• ประเภทของแผน และระดับต่าง ๆ ของการวางแผน
• การวางแผนอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
2.3 การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
• วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
• บทบาทของวัตถุประสงค์ในกระบวนการวางแผน
• เป้าหมายที่ใช้ ในการปฏิบตั ขิ องธุรกิจ
2.4 เทคนิคการวางแผนงาน
• รูปแบบของแผนงานและการเขียนแผนงาน
• เทคนิคการปรับปรุงแผนงานด้ วยการวิเคราะห์แผนงาน
• คุณลักษณะของแผนงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ
2.5 การวางแผนภาคปฏิบตั ิ : วิธีการบริหารเพื่อผลสําเร็จ
• การวางแผนและการทํางานตามแผน

• การปรับแผน และแผนงานที่ได้ จากการวางแผน
• การจัดโครงสร้ างองค์กรเพื่อการวางแผน
2.6 เทคนิคและวิธีการอย่างง่ายในการจัดตารางการทํางาน
2.7 หลักการทางสถิติ 4 ประการที่ใช้ ได้ ผลเลิศในการจัดลําดับความสําคัญก่อนและหลัง
2.8 เทคนิคและวิธีการใช้ เวลาให้ เหมาะสม และการปรับปรุงนิสยั บางอย่างที่
ไม่เหมาะสมในการใช้ เวลา
• การวิเคราะห์เวลาที่สญ
ู หาย
• การกําหนดเป้าหมายของงาน
• การลัดลําดับความสําคัญของงาน ตามหลักการและทฤษฎี ABC
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• หลักการบริ หารเวลาที่มีประสิทธิภาพ
• การสร้ างและการใช้ TIME PLANNER
3. ทักษะในการสัง่ งานและมอบหมายงาน
3.1 ทักษะการสัง่ งาน
• ความจําเป็ นที่ต้องมีการสัง่ งาน
• ประเภทของการสัง่ งาน (3 รูปแบบ)
• เทคนิคและวิธีการสัง่ งานแบบทูอินวัน
• เครื่ องมือที่ใช้ ได้ ผลสูงสุดในการสัง่ งาน
• ทําไมหัวหน้ างานถึงสัง่ งานแล้ วมักไม่ได้ งาน
3.2 ทักษะการมอบหมายงาน
• ความแตกต่างระหว่างการสัง่ งานกับการมอบหมายงาน
• หลักจิตวิทยาและแนวคิดที่สําคัญในการมอบหมายงาน
• กระบวนการและเทคนิควิธีการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ
• หลักเกณฑ์ในการมอบหมายงาน
• การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการมอบหมายงาน
• ข้ อพึงระวังในการมอบหมายงานครัง้ ต่อไป
4. ทักษะในการควบคุมและติดตามงาน
4.1 ความมุง่ หมายของการควบคุมและติดตามงาน
4.2 ประเภทของระบบการควบคุมและติดตามงาน
4.3 กระบวนการควบคุมและติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
4.4 เทคนิคการควบคุมและติดตามงาน
4.5 เครื่ องมือทางสถิตทิ ี่ใช้ ในการควบคุมและติดตามงาน
4.6 การนําผลที่ได้ จากการควบคุมและติดตามงานไปวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
4.7 ประโยชน์ที่ได้ รับจากการควบคุมและติดตามที่หวั หน้ างานมักไม่ร้ ู
4.8 ความเสียหายหากหัวหน้ างานไม่มีการควบคุมและติดตามงาน
5. ทักษะการสอนงานและให้ คําปรึกษาหารื อผู้ใต้ บงั คับบัญชา
5.1 ความรู้เบื ้องต้ นของการสอนงานแบบโค้ ช.... Coaching
• ความหมายและความสําคัญของ Coaching
• ประโยชน์ที่ได้ รับจาก Coaching
• Coaching แตกต่างจาก Mentoring และ Counseling อย่างไร
• สัญญาณบอกเหตุของการ Coach ที่ล้มเหลว
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• หลุมพรางที่จะทําให้ การ Coach ไม่ประสบผลสําเร็ จ
5.2 หัวหน้ างานกับธรรมชาติของการ Coach
• บทบาทหน้ าที่ของผู้เป็ น Coach
• ลักษณะนิสยั ของการเป็ น Coach
• ความรู้ที่จําเป็ นของผู้เป็ น Coach
• ความคาดหวังที่หวั หน้ างานต้ องการจากลูกน้ อง
5.3 ธรรามชาติของการเป็ นลูกน้ อง
• แบบฉบับของลูกน้ องที่หลากหลาย
• เหตุที่ลกู น้ องต่อต้ านหัวหน้ างาน
• ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นหากหัวหน้ าและลูกน้ องเข้ ากันไม่ได้
• เหตุจงู ใจให้ ลกู น้ องทํางานให้
• ลูกน้ องควรปฏิบตั ิตนอย่างไรให้ หวั หน้ างานพอใจ
• พฤติกรรมของลูกน้ องที่มีตอ่ การ Coach ของหัวหน้ างาน
• รูปแบบการเรี ยนรู้และการรับรู้ของลูกน้ อง
5.4 Coaching บนพื ้นฐานของการบริหารประสิทธิภาพการดําเนินงาน

• ช่องทางหรื อโอกาสในการ Coach
• รูปแบบของการเป็ นนัก Coach
• ขันตอนการ
้
Coach บนพื ้นฐานของการบริหารประสิทธิภาพการดําเนินงาน
• ข้ อแตกต่างของการ Coach เป็ น “กลุม่ ” และ “รายบุคคล”
• ข้ อควรคํานึงถึงในการ Coach ลูกน้ องประเภทต่างๆ
5.5 หลักจิตวิทยาในการให้ คําปรึกษาหารื อ

• ความแตกต่างระหว่างการสอนงานกับการให้ คําปรึกษาหารื อ
• การสร้ างบรรยากาศแห่งการยอมรับและความไว้ วางใจ
• ขันตอนการให้
้
คําปรึกษาหารื อแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
• ความล้ มเหลวที่มกั เกิดขึ ้นในกระบวนการให้ คําปรึกษาหารื อ
• ข้ อควรระมัดระวังในการให้ คําปรึกษาหารื อ

6. ทักษะการโน้ มน้ าวจูงใจผู้ใต้ บงั คับบัญชา
6.1 แนวคิด ทฤษฎี และหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับการโน้ มน้ าวจูงใจ
• ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning Theory)
• ทฤษฎีการเสริ มแรง (Reinforcement Theory)
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6.2 เทคนิคการปรับพฤติกรรม (Shaping) กับการสร้ างแรงจูงใจ
6.3 การนําหลักการโน้ มน้ าวจูงใจไปใช้ ในการทํางาน
• การใช้ อํานาจที่มีอยู่กระตุ้นให้ คนทํางานเต็มความสามารถ
• การใช้ สิ่งล่อใจหรื อการให้ รางวัลกระตุ้นให้ คนทํางาน
• การใช้ ความสํานึกกระตุ้นให้ คนทํางาน
6.4 หลักจิตวิทยาความต้ องการและความคาดหวังของมนุษย์
6.5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานผู้ใต้ บงั คับบัญชาตามแนวทางสร้ างแรงจูงใจ
• การเปลี่ยนอุปนิสยั แบบ Reactive มาเป็ น Proactive Thinking
• การปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ Advance แต่ Simple
• การมุง่ เป้าหมายการทํางานที่สงู แต่ยงั คงไว้ ซงึ่ ระเบียบวินยั ที่สงู
• การมองปั ญหาและอุปสรรคเป็ นโอกาสและประสบการณ์
• การสร้ างพึงพอใจในการทํางานระยะยาว
6.6 ข้ อพึงระวังในการโน้ มน้ าวจูงใจผู้ใต้ บงั คับบัญชา
7. เทคนิคการแก้ ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ
7.1 ความหมาย ความสําคัญ และความจําเป็ นที่จะต้ องพัฒนาศักยภาพทางการคิด การ
แก้ ปัญหา และตัดสินใจ
• ลักษณะของปั ญหาและการตัดสินใจ
• 7 ขันตอนของการแก้
้
ปัญหา
• สิ่งที่ควรให้ ความสนใจเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาและตัดสินใจ
• การพัฒนาทัศนคติที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการมองปั ญหา
7.2 สถานการณ์กบั การแก้ ปัญหาและตัดสินใจ
• ข้ อมูลกับการแก้ ปัญหา
• การรวบรวมข้ อมูล
• การจัดระเบียบข้ อมูล
• การประเมินข้ อมูล
7.3 เทคนิคการกําหนดปั ญหาให้ ถกู ต้ องและชัดเจน
• อุปสรรคในการกําหนดปั ญหา
• การกําหนดโครงสร้ างของปั ญหา
• เทคนิคในการกําหนดปั ญหา
7.4 การวิเคราะห์สาเหตุสําคัญของปั ญหา
• การตรวจหาสาเหตุ
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• การเลือกสาเหตุที่สําคัญในการแก้ ปัญหา
• การระบุสาเหตุที่แท้ จริง
• แนวคิดและเครื่ องมือที่ใช้ ได้ ผลเลิศในการวิเคราะห์สาเหตุ
สําคัญแห่งปั ญหา
7.5 กลยุทธ์ในการแก้ ปัญหา : เครื่ องมือที่ใช้ เพื่อแก้ ปัญหาสําหรับผู้บริหาร
• คิดหาวิธีการแก้ ปัญหา
• วิธีการแก้ ปัญหาที่ดีที่สดุ โดยการให้ คะแนนตามเกณฑ์ (Criteria Rating)
• เทคนิคการแก้ ปัญหาแบบเป็ นทีม
• เทคนิคการแก้ ปัญหาโดยใช้ หลัก “แนวคิด 6 ร่วม”
• เทคนิคการแก้ ปัญหาโดยใช้ หลัก “If…. What will happen?”
• 10 กับดักในการแก้ ปัญหา
7.6 การวางแผนปฏิบตั สิ กู่ ารแก้ ปัญหา
• แผนปฏิบตั กิ ารที่ดี
• วิธีวางแผนปฏิบตั ิ และการเตรี ยมแผนฉุกเฉินไว้ รองรับ
7.7 ศิลปะการตัดสินใจ
• องค์ประกอบของการตัดสินใจ
• วิธีการตัดสินใจ
8. ทักษะการบริ หารคนและจัดการปั ญหาเกี่ยวกับคน (People Management)
8.1 แบบจําลองการบริ หารคนแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21
8.2 ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพื ้นฐานธรรมชาติของมนุษย์
8.3 ทักษะในการบริ หารคน
• ทักษะการคัดเลือกบุคคลและการจัดบุคคลเข้ าทํางาน
• ทักษะการพัฒนาคนให้ มีศกั ยภาพหรื อขีดความสามารถสูงสุด
• ทักษะการจูงใจให้ คนทํางาน และสร้ างความพึงพอใจในงาน
• ทักษะการบํารุงขวัญและกําลังใจ
• ศิลปะการว่ากล่าวตักเตือนแบบสร้ างสรรค์
• ทักษะการดํารงรักษาคนดีมีฝีมือไว้ กบั องค์กรนาน ๆ
• ทักษะในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และทํางานเป็ นทีม
• ทักษะในการบริหารความขัดแย้ งและสร้ างความร่วมมือร่วมใจ
8.4 การจัดการปั ญหาที่เกี่ยวกับคน
8.5 17 สาเหตุที่คนไม่ทํางานและมาตรการแก้ ไขสําหรับผู้บริหาร
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8.6 หลักการแก้ ปัญหากับคนที่มีปัญหา
8.7 การบริ หารคนประเภทต่างๆ : กรณีศกึ ษา
• ผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงและความรับผิดชอบสูง
• ผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงแต่มีความรับผิดชอบตํ่า
• ผู้ที่มีความรู้ความสามารถตํ่าแต่มีความรับผิดชอบสูง
• ผู้ที่มีความรู้ความสามารถตํ่าและมีความรับผิดชอบตํ่า
• พนักงานที่ดื ้อและปกครองยาก
• พนักงานที่เล่นการเมืองในองค์กร
9. การบริ หารความขัดแย้ งอย่างสร้ างสรรค์ (Conflict Management)
9.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ ง
9.2 ลักษณะและประเภทของความขัดแย้ ง
9.3 สาเหตุที่ทําให้ เกิดปั ญหาข้ อขัดแย้ งระหว่างบุคคล - บุคคล / บุคคล – หน่วยงาน และ
ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน
9.4 กระบวนการและพัฒนาการของความขัดแย้ ง
9.5 ผลเสียที่ตามมากับปั ญหาความขัดแย้ งในองค์กร
9.6 การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง
• การขจัดความขัดแย้ งระหว่างบุคคลในทีม
• การขจัดความขัดแย้ งระหว่างกลุม่ หรื อทีมงาน
9.7 บทบาทของผู้บริ หารและหัวหน้ างานในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง
9.8 แนวคิดและเครื่ องมือทางการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้ ได้ ผลเลิศในการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาข้ อขัดแย้ ง
9.9 ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้ างความร่วมมือร่วมใจ
10. เทคนิคการนําและควบคุมการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
10.1 วัตถุประสงค์และจุดมุง่ หมายของการประชุม
10.2 องค์ประกอบของการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
• ผู้นําหรื อประธานในที่ประชุม
• ผู้เข้ าร่วมหรื อสมาชิกของที่ประชุม
• เนื ้อหาสาระในการประชุม
• ระเบียบวิธีการดําเนินการประชุม
10.3 ขันตอนสํ
้
าคัญของการประชุม (หลัก 5 P)
• การวางแผนการประชุม (Planning)
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• การแจ้ งวัตถุประสงค์หรื อวาระการประชุมล่วงหน้ า (Pre-Notification)
• การเตรี ยมการ (Preparation)
• การดําเนินการประชุมตามวาระ (Processing)
• การสรุ ปและบันทึกผลการประชุม (Putting in a record)
10.4 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม
• ช่วงเปิ ดการประชุม
• ช่วงนําเข้ าสูว่ าระต่างๆ
• ช่วงปิ ดการประชุม
10.5 คําแนะนําพื ้นฐานสําหรับการนําการประชุม : การพัฒนาทักษะในการนําการประชุม
• ก่อนการประชุม
• เริ่ มการประชุม
• ระหว่างการประชุม
• ควบคุมการประชุม
• ท้ ายการประชุม
10.6 กลยุทธ์การควบคุมการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
10.7 ปั ญหาและอุปสรรคที่มกั เกิดขึ ้นก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการ
ประชุม
11. การเสริ มสร้ างภาวะผู้นํา (Leadrership)
11.1 ความหมาย ความสําคัญ และความจําเป็ นที่จะต้ องพัฒนาภาวะผู้นําสําหรับผู้บริ หาร
• ภาวะผู้นําคืออะไร
• แนวคิด หลักการและความจําเป็ นที่จะต้ องมีการพัฒนาภาวะผู้นํา
• จุดต่างระหว่างภาวะผู้นํากับหัวหน้ างาน
11.2 การพัฒนาทักษะผู้นํา (Readership Skills Development)
• ผู้นํากับการสื่อความหมายและวินิจฉัยสัง่ การ
• ผู้นํากับการพัฒนาวิสยั ทัศน์และแรงบันดาลใจ
• ผู้นํากับการมอบอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
• ผู้นํากับการสร้ างและพัฒนาทีมงาน
• ผู้นํากับการแก้ ปัญหาและตัดสินใจ
• ผู้นํากับการจูงใจและการสร้ างขวัญกําลังใจ
11.3 คุณลักษณะผู้นําที่มีประสิทธิผล
• ผู้นําที่จะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง (Managing change)
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• กุญแจแห่งความสําเร็ จ 13 ประการสําหรับการเสริมสร้ างภาวะผู้นํา
• การสร้ างศรัทธา บารมี และอํานาจสําหรับผู้นํายุคใหม่
11.4 การพัฒนาภาวะผู้นํา
• แบบต่างๆ ของภาวะผู้นํา
• การเสริ มสร้ างภาวะผู้นําให้ เหมาะสมกับยุคสมัยและที่องค์กรต้ องการ

รู ปแบบ / เครื่ องมือการฝึ กอบรม
1. เกมการละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
2. เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
3. กิจกรรมกลุม่ ปฏิบตั กิ าร (Workshop)

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1-2 วัน ฝึกอบรมภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่

วิทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด และทีมงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA และการทํางานเป็ นทีม
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
• ประธานกรรมการบริหารบริษทั โรงแรมเดอะกรีนแลนด์ รีสอร์ท จํากัด
• ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั ในเครือวิชนกรุ
ั ่ ๊ป (VisionGroup)
• กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
• ประธานทีป่ รึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด
การศึกษา






ผู้เชี่ยวชาญการฝึ กอบรมแนวพฤติ กรรมศาสตร์ และเกมการบริ หารสลับการบรรยาย
ปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กําลังศึกษาปริ ญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
• หัวหน้าฝา่ ยฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษท
ั โซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
• ผูจ
้ ดั การศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
• ผูจ
้ ดั การฝา่ ยบุคคลและบริหาร บริษทั สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จํากัด
• บริษท
ั ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
• สร้างหลักสูตรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจการบริหารการเปลีย
่ นแปลง และการออกจาก
ระบบราชการให้กบั องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย การ
เคหะแห่งชาติ กรมทีด่ นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั
• วิทยากร และทีป
่ รึกษา บริษทั เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จํากัด
• กรรมการผูจ
้ ดั การ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd.
• ผูอ
้ าํ นวยการศูนย์สง่ เสริมภาพพจน์องค์การ Pro image Promotion Center
• กรรมการบริหาร Digital Zone Production Co., Ltd.
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
• ทีป
่ รึกษาด้านการออกแบบและวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบการบริการให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน
• วิทยากรผูม
้ ชี อ่ื เสียงบรรยายให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง
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ลูกค้าที่ เคยใช้บริ การบางส่วน
หน่ วยงานราชการ / รัฐวิ สาหกิ จ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลอนันทมหิดล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
บริษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมสรรพากร
ธนาคาร / สถาบันการเงิ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด
สมาคมประกันวินาศภัย
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิตเวช
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ภาคเอกชน
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์ จํากัด

ภาคเอกชน
บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จํากัด
บริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จํากัด
บริษทั แคดเบอร์ร่ี อดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จํากัด (ช่อง7)
บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด (DKSH Thailand)
บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั โอลิมเปี ยไทย จํากัด
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จํากัด
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เอ็นซี เฮ้าส์ซงิ่ จํากัด
บริษทั ดาต้าไอที จํากัด
บริษทั ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากัด
บริษทั เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จํากัด
บริษทั บุญรอด บริวเวอร์ร่ี จํากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสทัวรองต์ จํากัด
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั สหพัฒนาพิบลู ย์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั พรูเด็นเชีย่ น ทีเอส ไลฟ์ จํากัด
บริษทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จํากัด
บริษทั ชไนเดอร์อเิ ล็คทริก จํากัด
บริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีส๊ เอเซียติก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จํากัด
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (หาชน)
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษทั ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามไวน์เนอร์ร่ี จํากัด
บริษทั แมคโคออฟฟิต จํากัด
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชันแนล
่
จํากัด
้
บริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟูด จํากัด
บริษทั บางจากการปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จํากัด
บริษทั ปตท. จํากัด(มหาชน)
บริษทั ล็อกซเล่ย์ เทรดิง้ ส์ จํากัด
บริษทั อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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