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หลกัสตูรภาวะผูน้ าและศิลปะการบงัคบับญัชา 
(Leadership and the art of command) 

 
หลักการและเหตผุล 
 เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาที จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกองค์กรต้องปรับตัว และเคลื่อนไหวให้ทันต่อ
สภาวการณ์ต่าง ๆ อย่างทันท่วงที การสั่งการและท างานให้บรรลุตามเป้าหมายอาจไม่เพียงพอกับยุคสมัยนีอี้กต่อไป  
เพื่อให้องค์กรยังคงยืนหยัดอยู่อย่างมีศกัยภาพ องค์กรจึงต้องการบุคลากรหรือผู้บังคับบัญชาท่ีมีคุณภาพ ท่ี
สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ทุกสถานการณ์ สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนในองค์กรใช้ศกัยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และท าให้คนเก่งท างานตามความสามารถ และน าพา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถท างานทุกอย่างให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร โดยคุณสมบัติที่ส าคัญท่ี
หัวหน้างานจะต้องมีในยุคปัจจุบันนี ้คือภาวะความเป็นผู้น า หัวหน้างานจะต้องมีภาวะผู้น าเพื่อการน าตนเอง 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กรไปสู่ความส าเร็จ “เพราะในบางครัง้การมผูีน้ าทีด่ ีมคีา่มากกว่านโยบาย” 
 

ผู้น าท่ีดีท่ีมีประสิทธิภาพนัน้จะสามารถค้นพบวิถีทางท่ีจะพัฒนาตนเองและจูงใจตนเองให้มีความสามารถ
สูงข้ึน มีความเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงสิง่ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และมองการณ์ไกล สามารถดึงศกัยภาพของ
ตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการท างานอย่างต่อเน่ือง และปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันใน
ทุก ๆ ด้าน ตลอดจนน าพา ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กร ให้บรรลุผลส าเร็จร่วมกัน 

 
วตัถปุระสงค ์

• ให้มีความรู้ ทัศนคติท่ีดี และเข้าใจหลักการในเร่ืองภาวะผู้น า 
• ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาภาวะผู้น า และศิลปะการบังคบับัญชา 
• ให้รู้ถึงวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างคนและองค์กร 
• เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถ และเพิ่มศกัยภาพของผู้น าในองค์กร 
• เพื่อสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล 
• เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่การเป็นผู้บังคับบัญชาชัน้ยอดท่ีเป็นก าลังส าคัญขององค์กร 

 
กลุม่เป้าหมาย 

• หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, รอง ทุกระดับ 
• ว่าท่ีหัวงาน ผู้จัดการ 

 

ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-10.00 ส ารวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้น าของตนเอง 
- คุณอยากเป็นผู้น าหรือไม่? 
- คุณอยากเป็นผู้น าแบบไหน? 
- คุณพัฒนาภาวะผู้น าในตัวเองอย่างไร? 
- ความเช่ือเกี่ยวกับผู้น าของคุณ? 

ส ารวจ ดูความเป็นจริงปัจจุบันในความเป็น
ผู้น าของแต่ละบุคคล 
สร้างทัศนคติ ท่ีดี เพื่อการเปิดใจ ยอมรับ ใน
การเป็นผู้น า และเรียนรู้พืน้ฐานของการเป็น
ผู้น าท่ีดี 

10.00-11.00 Mindset ของการเป็นผู้น า เข้าใจกรอบความคิดท่ีส าคัญต่อการเป็นผู้น า 

11.00-12.00 ผู้น ากับการสื่อสาร 
- การสื่อสารคืออะไร? 
- การฟังทุกระดับ 
- การสื่อสารให้ได้ทัง้ใจ ได้ทัง้งาน 

สร้างเสริม ความเข้าใจ และเทคนิคส าคัญ
ด้านการสื่อสารในการเป็นผู้น า 

12.00-13.00 พักเท่ียง  

13.00-14.30 หลักพืน้ฐานแห่งการเป็นผู้น า 10 ประการ 

- มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน (Influence) 

- การจัดล าดับความส าคัญ (Priorities)  
- ความหนักแน่น ม่ันคง (Integrity)  
- ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Creating Positive Change)  

- ผู้แก้ปัญหา, แก้ไขสถานการณ์ (Problem Solving) 
- การมีทัศนคติเชิงบวก (Attitude)  
- การให้ความส าคัญเร่ืองคน (People)  
- การมีวิสัยทัศน์ (Vision)  
- การมีวินัยในตัวเอง (Self- Discipline)  
- การพัฒนาทีมงาน (Staff  Development) 

เรียนรู้หลักการ 10 ประการในการเป็นผู้น าท่ี
ยอดเยี่ยม ด้วยทักษะ แนวคิด ต่าง ๆ   

14.30-15.00 การพัฒนาภาวะผู้น ากับการท างาน พัฒนาภาวะผู้น า ด้วยแนวคิดต่าง ๆ 

15.00-15.50 ผู้น าในฐานะโค้ช 
- หัวใจส าคัญของการโค้ชช่ิง 
- เทคนิคการโค้ชช่ิงทีมงาน 

การโค้ช ความเข้าใจ และเรียนรู้เทคนิค 

15.50-16.00 สรุป ถาม-ตอบ สรุปประเด็น เปิดโอกาสให้ถามตอบ 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 น. 
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รูปแบบการอบรมสมัมนา 
1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 
3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre) 
4. การบรรยาย  70 % 
5. กิจกรรมกลุ่ม และการสัมมนา 30% 

 

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
• ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ทัศนคติท่ีดี ต่อการเป็นผู้น ามากข้ึน 
• มีเทคนิค การพัฒนาภาวะผู้น า และน าไปปฏิบัติ 
• ต่อยอดสู่การท างานในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผล 
• เตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรท่ีจะข้ึนเป็นผู้น าได้ 
• ประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ ในการท างานด้านอ่ืน ๆ 
• สร้างทีมงานท่ีมีคุณภาพ 

 

วทิยากร 
 อาจารย์ ณภัค ธีร์โภคธนากุล (ดูประวัติ) 
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