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1. หลักสู ตร “เทคนิคการสร้ างภาวะผู้นาสาหรับหัวหน้ างาน/ ผู้จดั การ/ ผู้บริหาร”
Enhancing Leadership Skills for Supervisors/ Managers/ Executives

(หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
“การบริ หารงาน คือ การบริ หารคน” เป็ นคาพูดที่ผบู้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และหัวหน้างาน ทุกคนต้องตระหนักและทาความ
เข้าใจให้ได้ เพราะคนเป็ นทรัพยากรที่มีชีวติ จิตใจ มีความรู ้สึกนึกคิด ควบคุมยากกว่าเครื่ องมือเครื่ องจักรเป็ นไหนๆ และคน
นับเป็ นปั จจัยหลักที่จะทาให้งานออกมามีประสิ ทธิ ภาพหรื อเสี ยหายดังนั้น หากผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และหัวหน้างาน บริ หารคน
ไม่เป็ นก็เท่ากับบริ หารงานไม่ได้ หรื อบริ หารได้ก็ไม่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดอย่างที่ควรจะเป็ น
ผูท้ ี่จะบริ หารคนให้ได้ดีน้ นั ต้องมีภาวะผูน้ าสู ง เพราะภาวะผูน้ าจะทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความศรัทธาในตัว
หัวหน้างานอันจะทาให้พนักงานเชื่อฟังและตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมายอย่างเต็มความสามารถอยูต่ ลอดเวลา
2. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
2.1 ทาให้ผเู ้ ข้าสัมมนาเห็นความสาคัญและความจาเป็ นของการสร้างภาวะผูน้ าให้เกิดขึ้นในตัวเอง
2.2 ทาให้ผเู ้ ข้าสัมมนารู ้ความหมายที่แท้จริ งของคาว่า “ภาวะผูน้ า” รู้หลักการและเทคนิคในการสร้างภาวะผูน้ าให้แก่
ตนเอง
2.3 ทาให้ผเู ้ ข้าอบรมรู ้ถึงเทคนิคในการประยุกต์ใช้ภาวะผูน้ าในที่ทางาน อันจะช่วยให้งานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา ผูบ้ ริ หาร/ ผูจ้ ดั การ/ หัวหน้างานทุกระดับ
4. เนือ้ หาของการสั มมนา
 เป้ าหมายในการบริ หารคนและการบริ หารงาน
 องค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้พนักงานทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาที่ดี
 การวิเคราะห์ลกั ษณะ เพื่อจาแนกประเภทของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 4 ประเภท
o พวกที่ไม่มีไฟและไม่มีความรู ้
o พวกที่มีไฟ แต่ไม่มีความรู ้
o พวกที่มีความรู ้ดีแต่ขาดไฟในการทางาน
o พวกที่มีท้ งั ไฟและความรู ้ดี
 เทคนิคในการมอบหมายงานให้ถูกต้องกับลูกน้องแต่ละประเภท
 ความหมายของคาว่า “ภาวะผูน้ า” และตัวอย่าง
 หลักการ 5 ข้อ ในการสร้างภาวะผูน้ าให้เกิดขึ้นในตัวเอง
 ตัวอย่างการพัฒนาภาวะผูน้ า
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 Workshop – การสร้างภาวะผูน้ า
 เทคนิคในการประยุกต์ใช้ภาวะผูน้ าในที่ทางานเพื่อช่วยให้งานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
 Role Play (ฝึ กวิธีการมอบหมายงานที่ถูกต้อง ซึ่ งเป็ นหนึ่งในเทคนิคพื้นฐานในงานที่ผนู ้ าควรทาให้ได้ดี) **
จานวนที่ได้ฝึกขึ้นกับเวลาระยะในการสัมมนา
5. วิทยากร

อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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