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Supervisor Development Straegy “Road” to Success 

โครงการเรียนรู้เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพและเพ่ิมพลงัผู้ นําองค์กรยคุใหม่ 

หลกัสตูร “การพฒันาหวัหน้างานยุคใหม่” 
โดยใช้เกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game) 

ระยะเวลาอบรม/สมัมนา1-2 วนั 

  

หลักการและเหตุผล 

หัวหน้างาน (Supervisor) ส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้เล่ือนตําแหน่งมาจาก

พนักงานชัน้ต้นท่ีมีความสามารถในการปฏิบตัิงานดี มีความประพฤติเหมาะสม เป็นท่ีไว้วางใจของฝ่าย

จัดการ และเป็นผู้ ท่ี มีความรู้ความชํานาญทางเทคนิคการปฏิบัติเป็นอย่างดี  แต่ยังคงขาดความรู้

ความสามารถและทักษะทางการบริหารและการจัดการ เพราะการก้าวสู่ตําแหน่งท่ีสูงขึน้นัน้นอกจาก

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ การวินิจฉัยปัญหาและการตดัสินใจจะเพิ่มมากขึน้แล้ว ยงัคงต้องคอยดแูลทกุข์

สขุ บงัคบับญัชาลกูน้องในทีม บริหารเป้าหมายการผลิต การขาย และการบริการให้ได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย

จากฝ่ายจดัการ วางแผนงาน มอบหมายงาน ควบคมุติดตามงาน พฒันาผู้ ใต้บงัคบับญัชา จูงใจให้ลกูน้อง

ผลิตผลงานท่ีมีคณุภาพ ทนัเวลา และได้ปริมาณงานท่ีมากท่ีสดุแล้ว ยงัต้องตดัสินใจในปัญหาตา่ง ๆ รวมทัง้

อาจจะประสบปัญหายุ่งยากในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน การลงโทษและการให้รางวลัลูกน้อง การจดัการและ

ควบคุมการประชุม การถ่ายทอดข่าวสารจากระดับบนให้ผู้ ปฏิบัติงานได้ทราบ ดังนัน้หัวหน้างานจึง

จําเป็นต้องเรียนรู้บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ รวมทัง้การฝึกทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การบริหารและจดัการ อนั

จะนํามาซึง่ประโยชน์ตอ่ตนเอง ทีมงาน และองค์กร 

โครงการฝึกอบรม/สมัมนาเพ่ือพฒันาขีดความสามารถของหวัหน้างานภายใต้สภาวะการแข่งขัน 

และการเปล่ียนแปลง โดยใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game & Short Lecture) เป็น

แนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีสนุกสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย เข้าใจง่าย ได้สาระประโยชน์ท่ีใช้ปรับปรุงและ

พฒันาศกัยภาพของหวัหน้างานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกระบวนการจะมุ่งเน้นให้ผู้ เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้

เก่ียวกับการขุดรากถอนโคนทางความเช่ือ ทศันคติ และค่านิยมท่ีไม่ถูกต้องในการมองตนเองและสิ่งท่ีอยู่

รอบตวั การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมใหม่ในการทํางานแบบหวัหน้างานมืออาชีพ  อนั

ได้แก่ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน การวางแผน การจัดตาราง และการจัดลําดบั

ความสําคญัก่อนและหลงัของงาน   การสัง่งานและมอบหมายงาน   การควบคมุและติดตามงาน   การสอน

งานและการให้คําปรึกษาหารือ การวดัคา่และประเมินผลการปฏิบตัิงาน การโน้มน้าวจงูใจผู้ ใต้บงัคบับญัชา 

ซึง่มีความท้าทาย (Challenge) เป็นตวัจดุชนวนท่ีสําคญัตลอดการฝึกอบรม/สมัมนา 
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เกมการบริหารสลบัการบรรยายตัง้อยู่บนแนวความคิดท่ีว่าการท่ีจะพฒันาวิธีการคิด ทศันคติความรู้

ความเข้าใจ และทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การเป็นหวัหน้างานยคุใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ ลําพงัแค่ฟังการบรรยาย

ในห้องเรียนแตเ่พียงอย่างเดียวไม่เพียงพอตอ่การสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเต็มใจท่ี

จะนําเอาแนวคิด  และหลักการท่ีได้จากกิจกรรมการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทํางานจริง  แตจ่ะต้อง

สร้างสถานการณ์สมมตท่ีิก่อให้เกิดจิตสํานกึท่ีจะทําภารกิจในฐานะหวัหน้างานให้บรรลเุป้าหมายภายใต้เวลา

ท่ีกําหนดและเง่ือนไขท่ีกดดนัเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การยอมรับ และเกิดการปรับเปล่ียนทศันคติด้วย

ตนเอง  “เปล่ียนวิธีคดิ เพ่ือเปล่ียนวิธีการ” 

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

1.  เพ่ือพัฒนาศกัยภาพและเตรียมความพร้อมหัวหน้างานระดบัต้น (Foreman) ภายใต้สภาวะ

แข่งขันและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ การ

เปล่ียนแปลงแนวคิดใหม่ (Paradigm)  ทศันคติ (Attitude)  ความรู้ (Knowledge) และทกัษะ 

(Skill) ท่ีจําเป็นในการพฒันาและปรับปรุงเทคนิคและวิธีการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอยา่งมืออาชีพ 

2.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวคิด นวตักรรม และเคร่ืองมือทางการบริหารและการ

จดัการสมยัใหม่ท่ีจะช่วยพฒันาตนเองสู่ผู้ ท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุในการเป็นหวัหน้างานระดบัต้น

และเตรียมพร้อมสําหรับการก้าวสูตํ่าแหนง่บริหารท่ีสงูขึน้ไป 

3.  เพ่ือทําให้สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรม หรืออปุนิสยัการทํางานท่ีมีผลกระทบตอ่การ

ดําเนินงานและการบรรลเุป้าหมายขององค์กร 

4.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในบทบาท หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบของหวัหน้างานยคุใหมท่ี่องค์กรคาดหวงัและต้องการ 

 

การออกแบบหลักสูตร 

 หลักสูตรนีเ้ป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) โดยจะมีการแบ่งผู้ เข้ารับการฝึกอบรม

ออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 - 6 คน จะใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short 

Lecture) ในชว่งแรกเพ่ือถ่ายทอดแนวคดิ หลกัการ วิธีการ ประสบการณ์ และเคร่ืองมือทางการจดัการในเร่ือง

นัน้ๆ หลงัจากนัน้จะมีการมอบหมายงานส่วนบุคคลและทํางานร่วมกันตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือ

พฒันาวิธีการคดิ  ทศันคต ิ ความรู้  และทกัษะความชํานาญท่ีจําเป็นสําหรับหวัหน้ายคุใหม่ให้บรรลผุลสําเร็จ

ในแตล่ะทกัษะท่ีจําเป็นสําหรับหวัหน้างาน 

 

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวิชา 

1.  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของหวัหน้างาน           

1.1 หวัหน้างานคือใคร ? 
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1.2 ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหวัหน้างานระดบัต้น 

1.3 บทบาทของหวัหน้างานในองค์กร : ทําไมต้องมีหวัหน้างาน ? 

1.4 หวัหน้างานจะชว่ยให้บริษัทบรรลเุป้าหมายได้อยา่งไร ? 

1.5 การกระทําของหวัหน้างานจะสง่ผลกระทบตอ่องค์กรอยา่งไร ? 

1.6 คณุสมบตัท่ีิจําเป็นสําหรับหวัหน้างานสมยัใหมท่ี่องค์กรคาดหวงัและต้องการ 

2.  เทคนิคการวางแผน การจดัตาราง และการจดัลําดบัความสําคญัของภารกิจ 

2.1 ความสําคญัและความจําเป็นของการวางแผนงาน การจดัตารางงาน  

      และการจดัลําดบัความสําคญัของงาน 

2.2 ลกัษณะและขอบเขตของการวางแผน 

•  รูปแบบและขัน้ตอนของกระบวนการวางแผน 

•  ประเภทของแผน และระดบัตา่ง ๆ ของการวางแผน 

•  การวางแผนอยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

2.3 การกําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 

•  วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 

•  บทบาทของวตัถปุระสงค์ในกระบวนการวางแผน 

•  เป้าหมายท่ีใช้ในการปฏิบตัขิองธุรกิจ 

  2.4 เทคนิคการวางแผนงาน 

•  รูปแบบของแผนงานและการเขียนแผนงาน 

•  เทคนิคการปรับปรุงแผนงานด้วยการวิเคราะห์แผนงาน 

•  คณุลกัษณะของแผนงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

2.5 การวางแผนภาคปฏิบตั ิ :  วิธีการบริหารเพ่ือผลสําเร็จ 

•  การวางแผนและการทํางานตามแผน 

•  การปรับแผน และแผนงานท่ีได้จากการวางแผน 

•  การจดัโครงสร้างองค์กรเพ่ือการวางแผน 

2.6 เทคนิคและวิธีการอยา่งง่ายในการจดัตารางการทํางาน 

2.7 หลกัการทางสถิต ิ4 ประการท่ีใช้ได้ผลเลิศในการจดัลําดบัความสําคญัก่อนและหลงั 

2.8 เทคนิคและวิธีการใช้เวลาให้เหมาะสม และการปรับปรุงนิสยับางอยา่งท่ี 

       ไมเ่หมาะสมในการใช้เวลา   

•  การวิเคราะห์เวลาท่ีสญูหาย 

•  การกําหนดเป้าหมายของงาน 

•  การลดัลําดบัความสําคญัของงาน ตามหลกัการและทฤษฎี  ABC 
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•  หลกัการบริหารเวลาท่ีมีประสิทธิภาพ 

•  การสร้างและการใช้ TIME PLANNER 

3.  ทกัษะในการสัง่งานและมอบหมายงาน             

3.1 ทกัษะการสัง่งาน                   

•  ความจําเป็นท่ีต้องมีการสัง่งาน 

•  ประเภทของการสัง่งาน (3 รูปแบบ) 

•  เทคนิคและวิธีการสัง่งานแบบทอิูนวนั 

•  เคร่ืองมือท่ีใช้ได้ผลสงูสดุในการสัง่งาน 

•  ทําไมหวัหน้างานถึงสัง่งานแล้วมกัไมไ่ด้งาน 

3.2 ทกัษะการมอบหมายงาน                   

•  ความแตกตา่งระหว่างการสัง่งานกบัการมอบหมายงาน 

•  หลกัจิตวิทยาและแนวคดิท่ีสําคญัในการมอบหมายงาน 

•  กระบวนการและเทคนิควิธีการมอบหมายงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

•  หลกัเกณฑ์ในการมอบหมายงาน 

•  การคดัเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือการมอบหมายงาน 

•  ข้อพงึระวงัในการมอบหมายงานครัง้ตอ่ไป 

4.  ทกัษะในการควบคมุและตดิตามงาน                  

4.1 ความมุง่หมายของการควบคมุและตดิตามงาน 

4.2 ประเภทของระบบการควบคมุและตดิตามงาน 

4.3 กระบวนการควบคมุและตดิตามงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.4 เทคนิคการควบคมุและติดตามงาน 

4.5 เคร่ืองมือทางสถิตท่ีิใช้ในการควบคมุและติดตามงาน 

4.6 การนําผลท่ีได้จากการควบคมุและตดิตามงานไปวิเคราะห์เพ่ือการตดัสินใจ 

4.7 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการควบคมุและตดิตามท่ีหวัหน้างานมกัไมรู้่ 

4.8 ความเสียหายหากหวัหน้างานไมมี่การควบคมุและติดตามงาน 

5.  ทกัษะการสอนงานและให้คําปรึกษาหารือผู้ใต้บงัคบับญัชา               

5.1 ความรู้เบือ้งต้นของการสอนงานแบบโค้ช.... Coaching 

•  ความหมายและความสําคญัของ Coaching 

•  ประโยชน์ท่ีได้รับจาก Coaching 

•  Coaching แตกตา่งจาก Mentoring และ Counseling อยา่งไร 

•  สญัญาณบอกเหตขุองการ Coach ท่ีล้มเหลว 
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•  หลมุพรางท่ีจะทําให้การ Coach ไมป่ระสบผลสําเร็จ 

           5.2 หวัหน้างานกบัธรรมชาตขิองการ Coach 

• บทบาทหน้าท่ีของผู้ เป็น Coach 

•  ลกัษณะนิสยัของการเป็น Coach 

•  ความรู้ท่ีจําเป็นของผู้ เป็น Coach 

•  ความคาดหวงัท่ีหวัหน้างานต้องการจากลกูน้อง 

5.3 ธรรามชาตขิองการเป็นลกูน้อง 

•  แบบฉบบัของลกูน้องท่ีหลากหลาย 

•  เหตท่ีุลกูน้องตอ่ต้านหวัหน้างาน 

•  ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้หากหวัหน้าและลกูน้องเข้ากนัไมไ่ด้ 

•  เหตจุงูใจให้ลกูน้องทํางานให้ 

•  ลกูน้องควรปฏิบตัิตนอยา่งไรให้หวัหน้างานพอใจ 

•  พฤตกิรรมของลกูน้องท่ีมีตอ่การ Coach ของหวัหน้างาน 

•  รูปแบบการเรียนรู้และการรับรู้ของลกูน้อง 

5.4 Coaching บนพืน้ฐานของการบริหารประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

•  ชอ่งทางหรือโอกาสในการ Coach 

•  รูปแบบของการเป็นนกั Coach 

•  ขัน้ตอนการ Coach บนพืน้ฐานของการบริหารประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

•  ข้อแตกตา่งของการ Coach เป็น “กลุม่” และ “รายบคุคล” 

•  ข้อควรคํานงึถึงในการ Coach ลกูน้องประเภทตา่งๆ 

5.5 หลกัจิตวิทยาในการให้คําปรึกษาหารือ 

•  ความแตกตา่งระหว่างการสอนงานกบัการให้คําปรึกษาหารือ 

•  การสร้างบรรยากาศแหง่การยอมรับและความไว้วางใจ 

•  ขัน้ตอนการให้คําปรึกษาหารือแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

•  ความล้มเหลวท่ีมกัเกิดขึน้ในกระบวนการให้คําปรึกษาหารือ 

•  ข้อควรระมดัระวงัในการให้คําปรึกษาหารือ  

6.  ทกัษะการโน้มน้าวจงูใจผู้ ใต้บงัคบับญัชา                

  6.1 แนวคิด ทฤษฎี และหลกัจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัการโน้มน้าวจงูใจ 

•  ทฤษฎีการวางเง่ือนไข (Conditioning Theory) 

•  ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) 
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6.2 เทคนิคการปรับพฤตกิรรม (Shaping) กบัการสร้างแรงจงูใจ 

6.3 การนําหลกัการโน้มน้าวจงูใจไปใช้ในการทํางาน 

•  การใช้อํานาจท่ีมีอยู่กระตุ้นให้คนทํางานเตม็ความสามารถ 

•  การใช้สิ่งลอ่ใจหรือการให้รางวลักระตุ้นให้คนทํางาน 

•  การใช้ความสํานกึกระตุ้นให้คนทํางาน 

6.4 หลกัจิตวิทยาความต้องการและความคาดหวงัของมนษุย์ 

6.5 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทํางานผู้ใต้บงัคบับญัชาตามแนวทางสร้างแรงจงูใจ 

•  การเปล่ียนอปุนิสยัแบบ Reactive มาเป็น Proactive Thinking 

•  การปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ Advance แต ่Simple 

•  การมุง่เป้าหมายการทํางานท่ีสงูแตย่งัคงไว้ซึง่ระเบียบวินยัท่ีสงู 

•  การมองปัญหาและอปุสรรคเป็นโอกาสและประสบการณ์ 

•  การสร้างพงึพอใจในการทํางานระยะยาว 

6.6 ข้อพงึระวงัในการโน้มน้าวจงูใจผู้ใต้บงัคบับญัชา 

 7. เทคนิคการแก้ปัญหาและตดัสินใจอย่างเป็นระบบ             

  7.1 ความหมาย ความสําคญั และความจําเป็นท่ีจะต้องพฒันาศกัยภาพทางการคิด การ 

                               แก้ปัญหา และตดัสินใจ 

•  ลกัษณะของปัญหาและการตดัสินใจ 

•  7 ขัน้ตอนของการแก้ปัญหา 

•  สิ่งท่ีควรให้ความสนใจเก่ียวกบัการแก้ปัญหาและตดัสินใจ 

•  การพฒันาทศันคตท่ีิถกูต้องเก่ียวกบัการมองปัญหา 

  7.2 สถานการณ์กบัการแก้ปัญหาและตดัสินใจ 

•  ข้อมลูกบัการแก้ปัญหา 

•  การรวบรวมข้อมลู 

•  การจดัระเบียบข้อมลู 

•  การประเมินข้อมลู 

  7.3 เทคนิคการกําหนดปัญหาให้ถกูต้องและชดัเจน 

•  อปุสรรคในการกําหนดปัญหา 

•  การกําหนดโครงสร้างของปัญหา 

•  เทคนิคในการกําหนดปัญหา 

  7.4 การวิเคราะห์สาเหตสํุาคญัของปัญหา 

•  การตรวจหาสาเหต ุ
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•  การเลือกสาเหตท่ีุสําคญัในการแก้ปัญหา 

•  การระบสุาเหตท่ีุแท้จริง 

•  แนวคิดและเคร่ืองมือท่ีใช้ได้ผลเลิศในการวิเคราะห์สาเหต ุ

    สําคญัแหง่ปัญหา 

7.5 กลยทุธ์ในการแก้ปัญหา : เคร่ืองมือท่ีใช้เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับผู้บริหาร 

•  คดิหาวิธีการแก้ปัญหา 

•  วิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุโดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ (Criteria Rating) 

•  เทคนิคการแก้ปัญหาแบบเป็นทีม 

•  เทคนิคการแก้ปัญหาโดยใช้หลกั “แนวคิด 6 ร่วม” 

•  เทคนิคการแก้ปัญหาโดยใช้หลกั “If…. What will happen?” 

•  10 กบัดกัในการแก้ปัญหา 

  7.6  การวางแผนปฏิบตัสิูก่ารแก้ปัญหา 

•  แผนปฏิบตักิารท่ีดี 

•  วิธีวางแผนปฏิบตัิ และการเตรียมแผนฉกุเฉินไว้รองรับ 

7.7  ศลิปะการตดัสินใจ 

•  องค์ประกอบของการตดัสินใจ 

•  วิธีการตดัสินใจ 

 8. ทกัษะการบริหารคนและจดัการปัญหาเก่ียวกบัคน (People Management)  

8.1 แบบจําลองการบริหารคนแนวใหมใ่นศตวรรษท่ี 21 

8.2 ความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาพืน้ฐานธรรมชาตขิองมนษุย์  

8.3 ทกัษะในการบริหารคน 

•  ทกัษะการคดัเลือกบคุคลและการจดับคุคลเข้าทํางาน 

•  ทกัษะการพฒันาคนให้มีศกัยภาพหรือขีดความสามารถสงูสดุ 

•  ทกัษะการจงูใจให้คนทํางาน และสร้างความพงึพอใจในงาน 

•  ทกัษะการบํารุงขวญัและกําลงัใจ 

•  ศลิปะการวา่กลา่วตกัเตือนแบบสร้างสรรค์ 

•  ทกัษะการดํารงรักษาคนดีมีฝีมือไว้กบัองค์กรนาน ๆ 

•  ทกัษะในการตดิตอ่ส่ือสาร การประสานงาน และทํางานเป็นทีม 

•  ทกัษะในการบริหารความขดัแย้งและสร้างความร่วมมือร่วมใจ 

  8.4 การจดัการปัญหาท่ีเก่ียวกบัคน 

8.5 17 สาเหตท่ีุคนไมทํ่างานและมาตรการแก้ไขสําหรับผู้บริหาร 
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8.6 หลกัการแก้ปัญหากบัคนท่ีมีปัญหา 

8.7 การบริหารคนประเภทตา่งๆ  :  กรณีศกึษา 

•  ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถสงูและความรับผิดชอบสงู 

•  ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถสงูแตมี่ความรับผิดชอบต่ํา 

•  ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถต่ําแตมี่ความรับผิดชอบสงู 

•  ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถต่ําและมีความรับผิดชอบต่ํา 

•  พนกังานท่ีดือ้และปกครองยาก 

•  พนกังานท่ีเลน่การเมืองในองค์กร 

9. การบริหารความขดัแย้งอยา่งสร้างสรรค์ (Conflict Management)        

9.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความขดัแย้ง 

9.2 ลกัษณะและประเภทของความขดัแย้ง 

9.3 สาเหตท่ีุทําให้เกิดปัญหาข้อขดัแย้งระหวา่งบคุคล - บคุคล / บคุคล – หนว่ยงาน และ 

      ระหวา่งหนว่ยงาน - หนว่ยงาน 

9.4 กระบวนการและพฒันาการของความขดัแย้ง 

9.5 ผลเสียท่ีตามมากบัปัญหาความขดัแย้งในองค์กร 

9.6 การป้องกนัและแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 

•  การขจดัความขดัแย้งระหวา่งบคุคลในทีม 

•  การขจดัความขดัแย้งระหวา่งกลุม่หรือทีมงาน 

9.7 บทบาทของผู้บริหารและหวัหน้างานในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 

9.8 แนวคิดและเคร่ืองมือทางการบริหารและการจดัการสมยัใหมท่ี่ใช้ได้ผลเลิศในการ 

      ป้องกนัและแก้ไขปัญหาข้อขดัแย้ง 

9.9 ทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างความร่วมมือร่วมใจ 

 10. เทคนิคการนําและควบคมุการประชมุอยา่งมีประสิทธิภาพ 

10.1 วตัถปุระสงค์และจดุมุง่หมายของการประชมุ 

10.2 องค์ประกอบของการประชมุท่ีมีประสิทธิภาพ 

•  ผู้ นําหรือประธานในท่ีประชมุ 

•  ผู้ เข้าร่วมหรือสมาชิกของท่ีประชมุ 

•  เนือ้หาสาระในการประชมุ 

•  ระเบียบวิธีการดําเนินการประชมุ 

10.3 ขัน้ตอนสําคญัของการประชมุ (หลกั 5 P) 

•  การวางแผนการประชมุ (Planning) 
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•  การแจ้งวตัถปุระสงค์หรือวาระการประชมุลว่งหน้า (Pre-Notification) 

•  การเตรียมการ (Preparation) 

•  การดําเนินการประชมุตามวาระ (Processing) 

•  การสรุปและบนัทกึผลการประชมุ (Putting in a record) 

10.4 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชมุ 

•  ชว่งเปิดการประชมุ 

•  ชว่งนําเข้าสูว่าระตา่งๆ 

•  ชว่งปิดการประชมุ 

10.5 คําแนะนําพืน้ฐานสําหรับการนําการประชมุ : การพฒันาทกัษะในการนําการประชมุ 

•  ก่อนการประชมุ 

•  เร่ิมการประชมุ 

•  ระหวา่งการประชมุ 

•  ควบคมุการประชมุ 

•  ท้ายการประชมุ 

10.6 กลยทุธ์การควบคมุการประชมุท่ีมีประสิทธิภาพ 

10.7 ปัญหาและอปุสรรคท่ีมกัเกิดขึน้ก่อนการประชมุ ระหวา่งการประชมุ และหลงัการ 

        ประชมุ 

 11. การเสริมสร้างภาวะผู้ นํา (Leadrership)      

11.1 ความหมาย ความสําคญั และความจําเป็นท่ีจะต้องพฒันาภาวะผู้ นําสําหรับผู้บริหาร 

•  ภาวะผู้ นําคืออะไร 

•  แนวคิด หลกัการและความจําเป็นท่ีจะต้องมีการพฒันาภาวะผู้ นํา 

•  จดุตา่งระหวา่งภาวะผู้ นํากบัหวัหน้างาน 

11.2 การพฒันาทกัษะผู้ นํา (Readership Skills Development) 

•  ผู้ นํากบัการส่ือความหมายและวินิจฉยัสัง่การ 

•  ผู้ นํากบัการพฒันาวิสยัทศัน์และแรงบนัดาลใจ 

•  ผู้ นํากบัการมอบอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

•  ผู้ นํากบัการสร้างและพฒันาทีมงาน 

•  ผู้ นํากบัการแก้ปัญหาและตดัสินใจ 

•  ผู้ นํากบัการจงูใจและการสร้างขวญักําลงัใจ 

11.3 คณุลกัษณะผู้ นําท่ีมีประสิทธิผล 

•  ผู้ นําท่ีจะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Managing change) 
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•  กญุแจแหง่ความสําเร็จ 13 ประการสําหรับการเสริมสร้างภาวะผู้ นํา 

•  การสร้างศรัทธา บารมี และอํานาจสําหรับผู้ นํายคุใหม ่

  11.4 การพฒันาภาวะผู้ นํา 

•  แบบตา่งๆ ของภาวะผู้ นํา 

•  การเสริมสร้างภาวะผู้ นําให้เหมาะสมกบัยคุสมยัและท่ีองค์กรต้องการ 

 

รูปแบบ / เคร่ืองมือการฝึกอบรม 

1.  เกมการละลายพฤตกิรรม (Ice Breaking) 

2.  เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) 

3.  กิจกรรมกลุม่ปฏิบตักิาร (Workshop) 

            

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา 

ระยะเวลาการอบรม 1-2 วนั    ฝึกอบรมภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 

 

วิทยากรผู้นําสัมมนา    อาจารยภ์วูส์มงิ   กองเกดิ และทมีงาน 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งวฒันธรรมและคณุคา่องคก์ร  การบรหิารการเปลีย่นแปลง   

การพฒันาผูนํ้าองคก์รยคุใหม่   การผา่ตดัองคก์รดว้ย DNA  และการทาํงานเป็นทมี 

•  ประธานกรรมการบรหิารอทุยานการเรยีนรูเ้กษตรศาสตร ์(KU Learning Resort)  

•  ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั โรงแรมเดอะกรนีแลนด ์รสีอรท์ จาํกดั 

•  ประธานกรรมการบรหิารกลุม่บรษิทัในเครอืวชิ ัน่กรุ๊ป (VisionGroup) 

•  กรรมการและผูอ้าํนวยการ HRD Designer (Thailand) Institute 

•  ประธานทีป่รกึษาโรงแรมวงัสวนสนุนัทา แหง่มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

•  อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน ไดแ้ก ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ  และมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
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อาจารย ์ภวูส์มิง  กองเกิด 
 

ผู้เช่ียวชาญการฝึกอบรมแนวพฤติกรรมศาสตร ์และเกมการบริหารสลบัการบรรยาย 

การศึกษา    

 ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชมุชน มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

  ปริญญาโท  สาขาพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  กําลงัศกึษาปริญญาเอก  สาขาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประวติัการทาํงาน 

• หวัหน้าฝา่ยฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร บรษิทั โซโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

• ผูจ้ดัการศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์บรษิทั อติลัไทยอตุสาหกรรม จาํกดั 

• ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและบรหิาร บรษิทั สยามเพรสแมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

• บรษิทัในเครอืธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

• สรา้งหลกัสตูรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรฐัวสิาหกจิการบรหิารการเปลีย่นแปลง และการออกจาก

ระบบราชการใหก้บัองคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย องคก์ารเภสชักรรม ธนาคารแหง่ประเทศไทย การ

เคหะแหง่ชาต ิกรมทีด่นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

ปัจจบุนั 

• วทิยากร และทีป่รกึษา บรษิทั เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์เซอรว์สิ จาํกดั 

• กรรมการผูจ้ดัการ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd. 

• ผูอ้าํนวยการศนูยส์ง่เสรมิภาพพจน์องคก์าร Pro image Promotion Center 

• กรรมการบรหิาร Digital Zone Production Co., Ltd. 

• อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และเอกชนหลายแหง่ เชน่ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

• ทีป่รกึษาดา้นการออกแบบและวางแผนทรพัยากรมนุษย ์และการออกแบบระบบการบรกิารใหก้บัหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน 

• วทิยากรผูม้ชี ือ่เสยีงบรรยายใหก้บัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนมากมายหลายแหง่ 
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ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการบางส่วน 
 
หน่วยงานราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย 
โรงพยาบาลศริริาช 
โรงพยาบาลอนนัทมหดิล 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย 
สาํนกังานเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
การเคหะแหง่ชาต ิ
บรษิทั อสมท. จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
กรมสรรพากร 
ธนาคาร / สถาบนัการเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเอเชยี จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เงนิทนุธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 
บรษิทั จอี ีแคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั 
สมาคมประกนัวนิาศภยั 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลกรงุเทพ 
โรงพยาบาลสมติเวช 
โรงพยาบาลปิยะเวท 
โรงพยาบาลเปาโล (ทกุเครอื) 
โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
ภาคเอกชน 
บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามโตโยตา้ อตุสาหกรรม จาํกดั 
บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั ยนูิลเีวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

ภาคเอกชน 
บรษิทั จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั จาํกดั 
บรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ จาํกดั 
บรษิทั แคดเบอรร์ี ่อดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพวทิยแุละโทรทศัน์ จาํกดั (ชอ่ง7) 
บรษิทั น้ําตาลมติรผล จาํกดั 
บรษิทั ดทีแฮลม์ จาํกดั (DKSH Thailand) 
บรษิทั โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โฟรโ์มสท ์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โอลมิเปียไทย จาํกดั 
บรษิทั รอแยลเฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั เอน็ซ ีเฮา้สซ์ิง่ จาํกดั 
บรษิทั ดาตา้ไอท ีจาํกดั 
บรษิทั รชิมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั 
บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั บุญรอด บรวิเวอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เอม็เค เรสทวัรองต ์จาํกดั 
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั สหพฒันาพบิลูย ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั พรเูดน็เชีย่น ทเีอส ไลฟ์ จาํกดั 
บรษิทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ชไนเดอรอ์เิลค็ทรกิ จาํกดั 
บรษิทั ทร ูคอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั อีส๊เอเซยีตกิ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บางกอกฮติาชเิอลเิวเตอร ์จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (หาชน) 
บรษิทั เชลลแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ฟรโิต-เลย ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามไวน์เนอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั แมคโคออฟฟิต จาํกดั 
บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั จอหน์สนั แวกซ ์โปรเฟสชัน่แนล จาํกดั 
บรษิทั ไทยเพรสซเิดนทฟู้์ด จาํกดั 
บรษิทั บางจากการปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ จาํกดั 
บรษิทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์เทรดิง้ส ์จาํกดั 
บรษิทั อาดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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