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โครงการอบรม/สมัมนาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัการทาํงานยคุใหม่ 

หลกัสตูร การเสริมสร้างภาวะผู้นํา   

(Leadership Development: Workshop) 
ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 1 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 
 

 

http://www.trainingservice.co.th/


 

Training Center Service   52/174 Krungthep-Kreetha Rd.Sapansung Bangkok 10250 Tel: (02) 736-0408-9 Fax: (02) 736-0050  www.trainingservice.co.th 4 

สถานที่อบรมสัมมนา  อบรมสมัมนาภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 
 
 

ระยะเวลา  ระยะเวลาในการอบรมสมัมนา  1  วนั  ระยะเวลา 09.00-16.00 น. 
 

วิทยากรนําสัมมนาโดย  
 

ดร.สุกิจ  บาํรุง 
วิทยากรและที่ปรึกษา  

• วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ท่ีเป็นทัง้นกัคิด  

นกัวิชาการ    นกัปฏิบติั    นกัอบรม   นกักิจกรรม   นกัพดู  

นกัสื่อสารมวลชน (มีประสบการณ์ตรง ทัง้สิ่งพิมพ์  

วิทย ุโทรทศัน์)     มีประสบการณ์ทํางานท่ีหลากหลาย 

กบัองค์ทัง้ภาครัฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่   

• เป็นผู้ ชํานาญการในการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาบคุลากรทกุระดบั ในหลกัสตูรด้านตา่ง ๆ เชน่     ภาวะ

ผูนํ้า การบริหาร วฒันธรรมองค์กร การจดัการ    การขาย การบริการ การตลาด การสือ่สาร  การปรับ

ทศันคติและแนวคิด การปลกุพลงัและการสร้างแรงบนัดาลใจ   บคุลิกภาพ   ศิลปะการพูด   Team 

Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม่ ฯลฯ  

• เป็นวิทยากรและท่ีปรึกษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาให้กบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและ

เอกชนมากวา่ 25 ปี   

 

การศึกษา   

• ปริญญาเอก ด้านการพฒันาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลยัแพทย์ศาสตร์ซีบ ู (Organization 

Development and Tranformation from CEBU Doctors University Philippines) )   

• ปริญญาโท (ค.ม.) จาก จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ประสบการณ์ด้านราชการ และบริษัทเอกชน  

• อดีตท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 

• ผู้ช่วยสมาชิกวฒิุสภา 

• ผู้ เช่ียวชาญประจําสมาชิกวฒิุสภา   

• ท่ีปรึกษากิติมศกัด์ิกรรมาธิการการท่องเท่ียววฒิุสภา 

• ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิกรรมาธิการการกีฬาวฒิุสภา 

• ประธานท่ีปรึกษา บริษัท เซเวน่สตาร์ พาราวู๊ด จํากดั  

• ท่ีปรึกษา บริษัท Thai Consultant  and Public Relation / ท่ีปรึกษา ( คทก. 3  ) บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน ) 

• ผู้ควบคมุงานประชาสมัพนัธ์ และงานฝึกอบรม บริษัท อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จํากดั (มหาชน) 

• ท่ีปรึกษาโครงการพฒันาธุรกิจ ON AIR กระทรวงพาณิชย์ 

• ท่ีปรึกษารายการโทรทศัน์ รายการ “ TEEN TALK DRAMA  “ ช่อง 11 

• ท่ีปรึกษา บริษัท PTT LNG  กลุม่บริษัท ในเครือ ปตท. 
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• ท่ีปรึกษา บริษัท RAYONG PRO GUARD  

• ท่ีปรึกษา สถาบนัฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย 

• ท่ีปรึกษา สถาบนัฝึกอบรม อาดมั กรุ๊ป 

• ท่ีปรึกษา สถาบนัฝึกอบรม  DODT THAI SEMINAR AND TRAINING 
ประสบการณ์ด้านส่ือสารมวลชน  

สิ่งพมิพ์  

• รองประธานสือ่มวลชน เครือสือ่กลาง  

• ผู้สื่อข่าว   คอลมันิสต์ และผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร “ สื่อกลาง “ 

• ศนูย์ข่าว  นิตยสาร ผู้ ใหญ่บ้านดําดี ของ อ.อภิชาติ  ดําดี 

วิทยุ         

• ผู้ผลิตและผู้ ดําเนินรายการวิทยหุลายรายการ ในหลายสถานี  เช่น 

 รายการ “ เพื่อนยามเช้า ” ประเภทรายการเพลงเพ่ือชีวิตและเพลงสตริงสลบัข้อคิด 

 รายการ “ ยิม้รับตะวัน ” ประเภทรายการเพลงไทยสากลสลบัการพดูคยุสาระ  

 รายการ “ อนุรักษ์ไทย ” ประเภทรายการสารคดีทัว่ไทย สลบัการพดูคยุกบัวิทยากรรับเชิญ 

 รายการ “ พูดจาประสาระยอง ” ประเภทรายการอนรัุกษ์ภาษาถ่ิน พดูคยุกึง่ทอล์คโชว์ 3 คน 

 รายการ “ ข่าวส่ือกลาง ” ประเภทรายการ รายงานข่าว วิเคราะห์สถานการณ์ข่าวประจําวนั 

• บนัทกึเสียงสปอตโฆษณาทางวิทย ุ  และเสียงบรรยายสารคดีตา่ง ๆ 

โทรทัศน์    

• พรีเซน็เตอร์งานโฆษณาทางโทรทศัน์ 

• วิทยากรพิเศษ บรรยายด้านการตลาดและการจดัการ  ช่อง 11 

• วิทยากรโต้วาทีรายการ “ ทีวีวาที ” ช่อง 9 

• 4  ผู้ประสานงานรายการ “ สายตรง อ.บ.ต. ” ช่อง 3                          

• ผู้ผลิตรายการ ผู้ กํากบัรายการ และพิธีกร รายการ “ ตะวนัฉาย ” ช่อง 11 ภมิูภาค 

• เขียนบท และเป็นผู้บรรยายสารคดี ทางวิทยแุละโทรทศัน์  
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