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โครงการอบรม/สมัมนาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัการทาํงานยคุใหม ่

หลกัสตูร การเสริมสร้างภาวะผู้นํา   

(Leadership Development: Workshop) 
ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 2 วนั 

โดย  ดร.สุกจิ บาํรุง   

 
 

หลักการและเหตุผล 

 ตําแหน่ง ผู้ นํา  เป็นผู้บริหารท่ีอยู่ใกล้ชิดกบัพนกังานหรือเจ้าหน้าท่ีระดบัปฏิบติัการ เป็นผู้ ท่ีอยู่ระหวา่ง

ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูและผู้ใต้บงัคบับญัชา  มีหน้าท่ีทัง้รับคําสัง่จากผู้ ท่ีมีตําแหน่งสงูกวา่  และถ่ายทอดคําสัง่สูก่าร

ปฏิบติั รวมทัง้ควบคมุการปฏิบติังานของผู้ ท่ีมีตําแหน่งต่ํากว่า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ดงันัน้ ผู้ นํา 

จําเป็นต้องมีความพร้อมในงานบริหารบคุลากรอย่างครบถ้วน แบบมืออาชีพอย่างแท้จริง 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ทราบถงึความสําคญั  และความจําเป็น ของการพฒันาตนเองเพ่ือการบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ อย่างมืออาชีพ 

2. เพ่ือให้ตระหนกัถงึบทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะผู้ นํา  ตามลกัษณะเฉพาะขององค์กร และ

ตามบทบาทท่ีองค์กรกําหนด 

3. เพ่ือให้รู้จกัการปรับตวั เพ่ือการแก้ไขตนเอง ให้สามารถบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือพฒันาทกัษะการบงัคบับญัชาและการบริหารงานสําหรับผู้ นําอย่างมืออาชีพ 

5. เพ่ือให้สามารถครองใจผู้ ใต้บงัคบับญัชาและควบคมุให้สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เพ่ือให้เห็นความสําคญัของการทํางานเป็นทีม มีศกัยภาพในการสร้างและการพฒันาทีมงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

7. เพ่ือให้สามารถขจดัข้อขดัแย้งในการทํางานและสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 

8. เพ่ือให้สามารถสร้างขวญัและกําลงัใจ รวมทัง้การประเมินผลงานผู้ใต้บงัคบับญัชาได้อย่างถกูต้องและ

เป็นธรรม 

 

เนือ้หาหลักสูตร 

1. กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เก่ียวกบัผู้ นํายคุใหม ่

2. วิสยัทศัน์ผู้ นําท่ีทนัโลกไมห่ลงยคุ 

- สถานการณ์ 4 C  ของโลก ท่ีผู้ นําต้องรู้ 

- จดุตายผู้ นํารุ่นเก่า – จดุเน่าผู้ นํารุ่นใหม ่

- แนวทางการปรับตวัสูค่วามสําเร็จ 

3. บนัไดทองสูก่ารเป็นผู้ นํา ท่ีดีขององค์กร  
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- เร่ิมต้นอย่างไร...สูก่ารเป็นผู้ นํางานท่ีดี 

- สดุยอดมาตรฐาน 5 ก่อนก้าวขา..สูผู่้ นํามืออาชีพ 

- FIVE  IN  ONE  สําหรับผู้ นํา 

4. บทบาทและหน้าท่ีของผู้ นํามืออาชีพยคุใหม ่

5. ศิลปะการบงัคบับญัชาและการบริหารงาน แบบสตูรสําเร็จ เรียนลดั พฒันาตนเอง อย่างได้ผล 

- จิตวิทยาการบริหาร 

- อํานาจนกับริหาร กบัทางเลือกท่ีประสบความสําเร็จ 

- คาถาเดด็ เคลด็ลบั กบั  สตูรการบริหาร (  3 ค  / 4 ภ / 4 ท / 3 ก ....) 

6. กลยทุธ์การวางแผน การสอนงาน การสัง่การและการมอบหมายงานสมยัใหม ่

7. เทคนิคการสร้างความน่าเช่ือถือศรัทธาและการครองใจลกูน้องอย่างยัง่ยืน 

8. ผู้ นํากบัการสร้างและการพฒันาทีมงานเพ่ือองค์กร 

- ทีมงานยคุใหม ่หวัใจองค์กร  

- องค์ประกอบของการทํางานเป็นทีม 

- การสร้างและการพฒันาทีมงาน  

9. กลยทุธ์การขจดัข้อขดัแย้ง  

- เบือ้งหลงัและสาเหตขุองปัญหา 

- ทางเลือกของการขจดัข้อขดัแย้ง 

10. เทคนิคการแก้ปัญหาและการตดัสินใจอย่างมีประสทิธิภาพ 

11. เทคนิคการสร้างขวญักําลงัใจ และการประเมินผลงาน 

- ความปรารถนาของลกูน้อง 

- ผู้ นําท่ีลกูน้องไมช่อบ 

- กลวิธีท่ีทําให้ลกูน้องทุ่มเทกบัการทํางาน 

- เทคนิคการประเมินผลงานแนวใหม ่360 องศา 

 

ผู้เข้าสัมมนา  ผู้จดัการทกุสายงาน ผู้จดัการระดบัต้น และผู้สนใจท่ีต้องการเพ่ิมพนูความรู้ 

 

รูปแบบการอบรม 
1. กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ท่ีได้สาระ สนกุสนาน และเป็นกนัเอง   

2. รูปแบบการอบรม   ใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายสลบัการบรรยายโดยวิทยากรมืออาชีพ  มีบรรยากาศท่ีแปลก

ใหมเ่ร้าใจในการเรียนรู้ตลอดการอบรม 

3.  กิจกรรมฝึกปฏิบติัมีทัง้แบบรายบคุคล และกิจกรรมฝึกปฏิบติัแบบกลุม่ WORK  SHEET / WORK SHOP / 

ROLE PLAYING ในแตล่ะขัน้ตอน  โดยมีวิทยากรให้ดแูลให้ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด แบบกนัเอง  เพ่ือให้

สามารถนําประสบการณ์ไปใช้อย่างมืออาชีพขัน้สงูได้อย่างแท้จริง 

4. ร่วมสรุปข้อคิดและวิธีการสูก่ารทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สถานที่อบรมสัมมนา  อบรมสมัมนาภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 
 
 

ระยะเวลา  ระยะเวลาในการอบรมสมัมนา  2  วนั  ระยะเวลา 09.00-16.00 น. 

 

วิทยากร   ดร.สุกจิ บาํรุง 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) (บริษทั อาภาฉาย จาํกดั) 
Tel No. 0-2736-0408           Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

 

id-line: pisit131918 
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