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2. หลักสู ตร “สร้ างเสริมภาวะผู้นาด้ วยกิจกรรมกลุ่ม”
Enhancing Leadership Skills by Group Activities

(หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยแนวคิดการทางานสมัยใหม่ที่เน้นสร้างศักยภาพของคนให้สามารถรับผิดชอบงานได้มากขึ้น และในการทางานก็
มุ่งที่ผลสาเร็ จของงานเป็ นสาคัญ ประกอบกับปั จจุบนั ในองค์กรต่างๆ นาระบบการบริ หารงานหลายรู ปแบบมาประยุกต์ใช้งาน
ทาบรรยากาศในการทางานค่อนข้างตึงเครี ยด เพราะทุกคนมุ่งมัน่ ในการทางาน หรื อในทางกลับกันพนักงานหลายคนท้อแท้
เนื่องจากตามผูบ้ งั คับบัญชาหรื อตามองค์กรไม่ทนั หรื อขาดศรัทธาในตัวผูบ้ งั คับบัญชาจากการถูกกดดันเรื่ องงานอย่างหนัก
สิ่ งเหล่านี้เป็ นเหตุพ้นื ฐานที่ทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหัวหน้างานกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จนมีผลทาให้งานเสี ยหาย ผิดพลาด
และล่าช้าได้
ปั ญหาดังกล่าวข้างต้นจะหมดไปหรื อเกิดน้อยมาก หากผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และหัวหน้างานมีภาวะผูน้ าในตัวสู ง มี
เทคนิคในการโน้มน้าวใจที่ดี มีเทคนิคที่ดีในการคิดแก้ไขปั ญหาในงาน และสามารถสร้างศรัทธาต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ แม้
งานจะหนัก เหนื่อยยาก ลาบากเพียงใดก็ตาม พนักงานยังจะมีความกระตือรื อร้นในการทางาน และมีความสบายใจในการ
ทางาน
2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนามีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร
- ทำให้ผเู ้ ข้ำสัมมนำเห็นควำมสำคัญและควำมจำเป็ นของกำรสร้ำงภำวะผูน้ ำให้เกิดขึ้นในตัวเอง
- ทำให้ผเู ้ ข้ำสัมมนำรู ้ควำมหมำยที่แท้จริ งของคำว่ำ “ภำวะผูน้ ำ” รู ้หลักกำรและเทคนิคในกำรสร้ำงภำวะผูน้ ำให้แก่
ตนเอง
- เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนารู้จกั เทคนิค วิธีการ ในการบริ หารทีมงาน สร้างการยอมรับ และสร้างศรัทธาจากทีมงาน
- ทำให้ผเู ้ ข้ำอบรมรู ้ถึงเทคนิคในกำรประยุกต์ใช้ภำวะผูน้ ำในที่ทำงำน อันจะช่วยให้งำนมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนามีทกั ษะในการคิดเพื่อแก้ปัญหาในงาน/ มี Commitment มากขึ้น/ ตรงต่อเวลามากขึ้น
- เพื่อให้พนักงานที่เข้าอบรมมีความสนิทสนมเป็ นการส่ วนตัวกันมากขึ้น
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนาได้เปลี่ยนกิจวัตรในชีวติ การทางานใหม่ (ไม่เคยได้ทามาก่อน) อันจะเป็ นการผ่อนคลาย ได้
ความสนุกสนาน กระตุน้ ให้มีความกระตือรื อร้นในชีวติ มากขึ้น
3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา ผูบ้ ริ หาร/ ผูจ้ ดั การ/ หัวหน้างานทุกระดับ
4. กาหนดการสั มมนา
09.00 – 10.30 - เปิ ดการสัมมนา
- กิจกรรมละลายพฤติกรรม
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
10.30 – 10.45 Coffee Break
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10.45 – 12.00 - สร้างทีมงาน
- กิจกรรมสร้างสรรค์ทีมงานและภาวะผูน้ า
12.00 – 13.00 (พัก) รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 - กิจกรรมสร้างสรรค์ทีมงานและภาวะผูน้ า (ต่อ)
- แต่ละทีมคัดเลือกหัวหน้าทีม (พิจารณาจากภาวะผูน้ าที่แสดงออกในระหว่างที่ทา
กิจกรรม)
- สรุ ปผลกิจกรรม/ มอบรางวัล
- อภิปรายกลุ่มเรื่ องภาวะผูน้ า
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.00 - บรรยายสรุ ปการสร้างภาวะผูน้ า
o ควำมหมำยของคำว่ำ “ภำวะผูน้ ำ” และตัวอย่ำง
o กำรวิเครำะห์ลกั ษณะ เพื่อจำแนกประเภทของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 4 ประเภท
 พวกที่ไม่มีไฟและไม่มีควำมรู ้
 พวกที่มีไฟ แต่ไม่มีควำมรู ้
 พวกที่มีควำมรู ้ดีแต่ขำดไฟในกำรทำงำน
 พวกที่มีท้ งั ไฟและควำมรู ้ดี
o เทคนิคการทางานกับลูกน้องแต่ละประเภท
o หลักในกำรสร้ำงภำวะผูน้ ำให้เกิดขึ้นในตัวเอง พร้อมตัวอย่างที่เป็ น
รู ปธรรม
o เทคนิคในกำรประยุกต์ใช้ภำวะผูน้ ำในที่ทำงำนเพื่อช่วยให้งำนมี
ประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
- ถาม-ตอบข้อสงสัยต่างๆ
5. วิทยากร

อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ

Recruitment/ Staff & Labor Outsourcing/ Training/ Payroll Outsourcing/ HR & Business Consulting

