สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : กฎหมายแรงงานกับกระบวนการบริหารงานดานแรงงาน
ผูบรรยาย : นางสาวฉันทนา เจริญศักดิ์ (ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา)
วัน/เวลาบรรยาย : วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้นเพื่อ
- ใชในการบริหารประเทศ
- .บังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม
- เพื่อกําหนดระเบียบแหงความสัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ
การบริหาร คือ
- การดําเนินการ
- การจัดการ
แรงงาน คือ คนงาน,ผูใชแรงในการทํางาน รวมถึงประชากรในวัยทํางาน (ไมรวมถึงคนพิการ
คนวิกลจริต นักเรียน นักศึกษา แมบาน นักบวช ทหาร ผูตองขัง และผูประกอบการเพื่อหากําไร ซึ่งมาตรฐาน
การจางงานในประเทศไทยแบงไดตามประเภทขององคกร ไดแก
- ภาคราชการ
- ภาครัฐวิสาหกิจ
- ภาคเอกชน และ
- องคกรที่มีลักษณะพิเศษอื่น
โดยองคกรแตละประเภทจะมีกฎหมายที่เกี่ยวของแตกตางกันออกไป ซึ่งยอมทําใหกระบวนการในการบริหาร
กฎหมายมีความแตกตางกันไปตามกฎหมายในแตละฉบับไดบัญญัติ
กฎหมายแรงงาน เปนบทบัญญัติทางกฎหมายซึ่งเปนเครื่องมือในการสรางความเปนธรรม
ดานแรงงาน อันมีเนื้อหา สาระ เกี่ยวกับ สิทธิหนาที่ ความคุมครอง วิธีการ ขั้นตอน ตลอดจนกระบวนการ
เพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิ ไมวาจะเปนกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ ซึ่งในกฎหมายแตละฉบับไดกําหนดขอบเขตการใชบังคับ กําหนดอํานาจหนาที่ของผูที่ทําหนาที่บริหาร
กฎหมายแตละฉบับไวดวยเชนกันอีกทั้ง ยังกําหนดสิทธิหนาที่ กระบวนการ ขั้นตอน ในการใชสิทธิ เพื่อให
นายจาง ลูกจาง เจาหนาที่ ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ ปฏิบัติตามที่กฎหมายแตละฉบับไดกําหนดไว เชน
หากนายจางไมจายเงินตามกฎหมายคุมครอง ลูกจาง หรือ ทายาทโดยธรรม สามารถใชสิทธิได ๒ ทาง คือ
ยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน หรือฟองคดีตอศาลแรงงาน ซึ่งกฎหมายกําหนดใหใชสิทธิไดเพียงทางหนึ่ง
ทางใดเทานั้น เมื่อเขาสูกระบวนการในการเรียกรองสิทธิแลว ก็ตองปฏิบัติตามขั้นตอน ระยะเวลา ในการ
ดําเนินการตามที่กฎกฎหมายกําหนดไว เชนเดียวกับการใชสิทธิทางกฎหมายแรงงานสัมพันธ กฎหมายแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายมีบทบัญญัติไวในขอบขายที่ไดรับความคุมครอง ขั้นตอน กระบวนการในการใชสิทธิ
เรียกรอง ซึ่งก็ตองดําเนินตามขั้นตอนดังกลาวอยางเครงครัด
ผูสรุปองคความรู : นางสาวจุติวดี คงตุก นิติกรชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดพัทลุง
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : มนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานเปนทีมและการสรางเครือขาย
ผูบรรยาย : ดร.จรีพร โชติพิบูลยทรัพย
วัน/เวลาบรรยาย : วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : การทํางานที่จะใหประสบผลสําเร็จ จะตองมีความรวมมือในการทํางานเปนทีมที่ดี ซึ่งตองเริ่ม
จากตัวเราเองกอนที่จะตองมีการเปดตัว และเปดใจกับสิ่งที่จะเขามาในชีวิตของการทํางานและพรอมที่จะเรียนรู
สิ่งใหมๆ ตองรักและศรัทธาในงานที่ทํา ภาคภูมิใจในผลงาน ใหความสําคัญกับเพื่อนรวมงานและองคกร มีความ
มุงมั่นตั้งใจ วางแผนอนาคต มีทิศทางที่ชัดเจน มีธรรมะเปนเครื่องยึดเหนี่ยว ไมยอทอตออุปสรรค มองโลกในแงดี
และอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง มีและใชสติปญญาในการแกไขปญหา เพื่อสรางระบบการทํางานที่เปนทีม
และการพัฒนาทีมงานสูความสําเร็จดวยการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยมีเปาหมายเดียวกันและชัดเจน ตองรูหนาที่
และบทบาทของแตละคน มีการสื่อสารอยางเปดเผยและไวใจกัน มีการรวมมือและการประสานงานที่ดีในกลุม
ติดตามและประเมินผลเปนระยะ จากนั้นก็จะพัฒนาตนเองสูการเปนผูนําที่ดีตอไป ซึ่งผูนําที่ดีจะตองมีคุณลักษณะ
คือ
๑. มีความรับผิดชอบ คือ ในเรื่องหนาที่การงานและการตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ
ตอการกระทําของตนเอง ความรับผิดชอบตอคําพูด การสั่งการทั้งดวยวาจาหรือเปนหนังสือ มีความรับผิดชอบ
ตอผูรวมงานผูใตบังคับบัญชา เปนตน
๒. ตองเปนผูสังเกตุ คือ การเฝาดู การจดจํา การจดบันทึก การพิจารณาสิ่งตางๆ การตรวจสอบ
การไดยินไดฟง การับรูเรื่องราวขาวสาร สิ่งรอบๆ ตัว
๓. การรับฟงความคิดเห็น คือ การยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน การเสนอแนะ
การยอรับในตัวผูรวมงาน ยอมรับแนวความคิดใหมๆ ที่แตกตาง
๔. จิตอาสา คือ มีจิตใจดีงาม มีจิตที่จะคอยใหบริการ ชวยเหลือเกื้อกูลอยูเสมอ รับผิดชอบ
ตอสังคม การะทําสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวม
๕. การทําตนใหเปนตนแบบ คือ เปนบุคคลตัวอยางที่ดี มีความประพฤติดี ออนนอมถอมตน
รักความถูกตอง มีความสุจริตและซื่อสัตย ซื่อตรง
๖. มีการวางแผนและการประเมินผล คือ การทํางานทุกอยางตองมีการเตรียมตัว เตรียมความพรอม
มีการประชุม มีการวางแผนงาน การติดตามผล การประเมินผล การปรับปรุงแกไข
๗. มนุษยสัมพันธ คือ การเปนคนสุภาพออนโยน ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนมิตร มีเมตตากรุณา
เอื้ออารี และใหความรักกับเพื่อนรวมงานทุกคน
๘. สติและสมาธิ คือ การมีความคิดรอบคอบ จะทําการสิ่งใดตองคิดวิเคราะหอยางถวนถี่
มีความมุงมั่นตั้งใจ มีจิตใจที่เขมแข็ง
ผูสรุปองคความรู : นายมงคล แกวมวง นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : การบริหารนวัตกรรม
ผูบรรยาย : ดร. ณัฐวัฒน นิปภากร ผูอํานวยการสถาบันฝกอบรม ETI
วัน/เวลาบรรยาย : วันศุกรที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ( THAILAND 4.0) เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยรัฐบาลไดกําหนดใหมีการจัดทํากรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป เพื่อใชเปนกรอบใน
การพัฒนาประเทศระยะยาวอยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางที่สําคัญ
ในยุทธศาสตรชาติ ๖ ดาน ประกอบดวย
ดานความมั่นคง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ดานการสราง
โอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน ทางสังคม ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยเริ่มจาก ๑.๐ ผลิตสินคเชิา งโภค
ภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม ๒.๐ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนดวยภาคอุตสาหกรรมไปสู การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความคิด สรางสรรค และนวัตกรรม ๓.๐ เปลี่ยนจากภาคผลิต“ทํามากไดนอย” ไปสูการเนนภาคบริการ
มากขึ้น “ทํานอยไดมาก” ๔.๐ เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบอุตสาหกรรมที่เนนการผลิตปริมาณมากและแรงงานราคา
ถูก ไปสูธุรกิจที่ตองผสมผสานความรู ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยี เปนจุดเดนที่
ดึงดูดผูบริโภค เชน Smart Farming Smart Enterprises และ Startups ดังนั้น บุคลากรที่จะเติบโตในองคกรได
อยางโดดเดน จะตองเปนนักคิดนักปฏิบัติที่สามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ในการทํางานไดอยูเสมอ
การ
ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐ นั้น จะตองไมทิ้งใครไวขางหลัง เแตทุกกลุมจะตองจับมือกันเพื่อกาวไปสู
Thailand 4.0 พรอมกัน รวมทั้งตองอาศัยความรวมมือรวมใจของทุกภาคสวนในการดําเนินงานและสงเสริมหรือ
สนับสนุนไปสูเปาหมายไมวาจะเปนในภาคสวนของเศรษฐกิจ ภาคการศึกษา ภาคการเมือง ประชาสังคม และภาค
ประชาชน
การบริหารนวัตกรรม ( Innovation Management) หมายถึง กระบวนการในการกําหนดทิศทางในการ
ดําเนินงานเพื่อนําแนวคิด ความคิด แนวการปฏิบัติ การกระทํา หรือสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือ
เปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลวมาใชใหทันสมัยสอดคลองและบรรลุเปาหมายที่วางไวและไดมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ทั้งยังชวยประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย องคกรหรือหนวยงานมีวิธีการ
บริหารนวัตกรรมไดโดย ๑.สงเสริมความคลองตัว มีโครงสรางองคกรที่ยืดหยุน ๒. สรางความเขาใจพื้นฐานและ
ผลักดันใหสมาชิกในองคกรเขาใจความตองการของผูที่มีสวนไดเสีย และพรอมที่จะทบทวนนวัตกรรมเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง ๓. เสริมสรางใหเกิดการยอมรับวัฒนธรรมและมุมมองที่แตกตาง ๔. องคกรสนับสนุนการสรางความ
รวมมือและใหรางวัลแกความสําเร็จจากความรวมมือ ดังนั้นผูนําองคกรจึงจําเปนตองนําวิธีการบริหารนวัตกรรม
องคกรมาใชแบบผสมผสานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอสมาชิกและองคกรตอไป
ผูสรุปองคความรู: นางสาวธารินี ลิ่มจุฬารัตน นิติกรชํานาญการ
กองนิติการ

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : เทคนิคการจัดทําผลงานทางวิชาการและการนําเสนอผลงาน
ผูบรรยาย : นางสาวเบญจมาศ จัตตานนท ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาตรฐานแรงงาน
วัน/เวลาบรรยาย : วันศุกรที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : ความหมายของผลงานวิชาการ คือเอกสารหรือหลักฐานที่จัดทําขึ้นจาก ความรู ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณของผูจัดทํา รวมทั้งมีการศึกษา คนควาและวิเคราะห
ความสําคัญของผลงานวิชาการ แสดงถึงความรู ความสามารถ และความชํานาญงานของ
บุคคล เปนประโยชนตอความกาวหนาในงาน และในการปฏิบัติงานตามหนาที่ โดยนําไปใชในการแกปญหา การ
พัฒนางานในหนาที่ของหนวยงานหรือของบุคลากร
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ กําหนดวา
ผลงานที่สงประเมินจะตองประกอบดวยผลงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบและขอเสนอแนวคิดวิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อขอประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ให
ประเมินจากการจัดทําผลงานทางวิชาการ ๒ ประเภท คือ
๑. ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา เปนผลสําเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบ ใหเสนอสาระสําคัญของผลงาน ขั้นตอนที่ไดปฏิบัติ ความรูความสามารถที่ใชใน
การปฏิบัติงาน แนวคิดทางวิชาการหรือขอกฏหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน วิเคราะหถึงผลที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงถึง
ความรู ความสามารถและความชํานาญงานของบุคคล ประโยชนที่เกิดจากผลงานดังกลาว หรือการนําผลงานไป
ใชเพื่อแกไขปญหาในงานที่ปฏิบัติหรือของหนวยงาน
๒. ขอเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปน
แนวคิดหรือแผนงานที่จะทําในอนาคต เพื่อพัฒนางานในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง รวมทั้งควรเปนแนวคิด
หรือแผนงานที่หนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จได
ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา จะประกอบดวย บทนํา ความเปนมาของเรื่อง
ตั้งแตระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม/จังหวัด/หนวยงาน เหตุผล เหตุจูงใจหรือความสําคัญที่จัดทําผลงาน
ชวงเวลาในการดําเนินการตั้งแตตนจนเกิดผลสําเร็จของงาน ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการ
ดําเนินงาน ใหระบุเฉพาะที่เกี่ยวของ ถาเปนกฎหมายหากมีการแกไขเพิ่มเติม ใหระบุโดยเรียงลําดับศักดิ์ของ
กฎหมาย สวนทฤษฏี แนวคิดที่เกี่ยวของสวนใหญเปนขอกฎหมายใหระบุเฉพาะมาตราที่เกี่ยวของ
ผลการดําเนินงาน สรุปสาระขั้นตอนการดําเนินงาน โดยแสดงขั้นตอนการดําเนินงานตามชวงเวลาและตามความ
เปนจริง อาจเขียนเปนแผนผังงานประกอบไดเพื่อสื่อภาพใหชัดเจน ผลสําเร็จของงานในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การนําไปใชประโยชน สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการดําเนินงานในอนาคตอยางไร ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรค/ความยุงยากของปญหาในระหวางการดําเนินการและหลังจากสิ้นสุดการ
ดําเนินการ สวนกรณีความยุงยากในการดําเนินการนั้น มีปญหาอะไรก็ใหลงรายละเอียด มีขอยกเวนที่ไมตอง
กลาวถึงปญหาการขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ สวนขอเสนอแนะตองสอดคลองกับปญหาอุปสรรคที่ยกขึ้น
มากลาวไว
ขอเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จะ
ประกอบไปดวยหลักการและเหตุผล ใหกลาวถึงเหตุผลความจําเปนที่ตองปรับปรุงงาน มีเหตุจูงใจอยางไร จะทํา
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

ใหเกิดประโยชนหรือประสิทธิภาพกับการทํางานอยางไร บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ นําเสนอแนวคิด
วิสัยทัศน แผนงานที่จะทําในอนาคต นําขอมูลจากผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการอื่น ๆ มา
สนับสนุนแนวทางที่เสนอ สามารถนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานไดจริง แสดงใหเห็นวาขอเสนอนั้น
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม สอดคลองรับสถานการณและความเปนจริง ขอเสนอตองสามารถระบุ
ชวงเวลา/วิธีการที่จะนําไปปฏิบัติ/สามารถปฏิบัติไดเอง ผลที่คาดวาจะไดรับ เมื่อไดเสนอแนวคิดแลว คาดวาจะ
ไดรับผลอะไรบาง เชนในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และชวงเวลาที่จะทําใหเกิดประโยชนแกกลุมเปาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ใหแสดงกิจกรรมและระบุตัวชี้วัดที่สามารถนํามาใชวัดผลสําเร็จจากการเสนอแนวคิด วิธีการ
หรือขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงไดอยางชัดเจน สามารถตรวจสอบได
การเลือกหัวขอในการจัดทําผลงานทางวิชาการ ตองเปนผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผาน
มา เปนเรื่องที่นาสนใจ มีจุดเดนหรือกําลังเกิดสถานการณขึ้นในขณะที่จัดทําผลงานทางวิชาการหรือคาดวาอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต เปนเรื่องที่ยังไมมีใครทํามากอน อาจซ้ํากันในวิธีการศึกษาหรือรูปแบบ แตเหตุการณหรือผลการ
ดําเนินการอาจไมเหมือนกัน หัวขอเรื่องตองไมกวางหรือแคบเกินไป ตองเปนเรื่องที่ตนเองเปนผูดําเนินการตั้งแต
ตนจนจบหรือเปนเรื่องที่ตนเองเปนผูมีสวนรวมเกี่ยวของในการดําเนินการตั้งแตตนจนจบ เมื่อเลือกหัวขอใดเปน
หัวขอเรื่องที่จะจัดทําโครงรางผลงานทางวิชาการแลว หากไดรับการคัดเลือกใหประเมินผลงานทางวิชาการ
จะตองจัดทํารายละเอียดผลงานทางวิชาการใหตรงตามชื่อเรื่องที่ปรากฏในโครงรางผลงานทางวิชาการ ซึ่งไม
สามารถเปลี่ยนชื่อหรือแกไขชื่อเรื่องได
การเลือกหัวขอในการจัดทําผลงานที่เปนขอเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุง
งานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตองเปนขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน กระบวนการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก ตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของหนวยงานและสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเลือกหัวขอใดเปนหัวขอเรื่องที่จะจัดทําโครงรางผลงานทางวิชาการแลว
หากไดรับการคัดเลือกใหประเมินผลงานทางวิชาการ จะตองจัดทํารายละเอียดผลงานทางวิชาการใหตรงตามชื่อ
เรื่องที่ปรากฏในโครงรางผลงานทางวิชาการ ซึ่งไมสามารถเปลี่ยนชื่อหรือแกไขชื่อเรื่องได
เคาโครงการนําเสนอผลงานที่ผานมา ประกอบดวย ความเปนมา วัตถุประสงคของการ
ดําเนินการ ขั้นตอนการดําเนินการ สรุปผลการดําเนินการ และการนําไปใชประโยชน
ขอควรระวังในการเขียนผลงานวิชาการ
๑. อยาเตรียมตัวหรือศึกษาความรูในเรื่องที่จะเขียนอยางผิวเผิน
๒. อยารีบเขียนใหเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น โดยไมคํานึงถึงคุณภาพ
๓. อยาลอกเลียนขอความหรือความคิดของผูอื่นโดยไมอางอิง
๔. อยาเพียงแตรวบรวมขอมูลของผูอื่นมาตอเติมเปนขอมูลของตนเอง
๕. อยาใชสํานวนพูดในภาษาเขียน
๖. ตองจัดทํารูปแบบผลงานใหเปนไปตามคูมือที่กองการเจาหนาที่ไดกําหนดไว
๗. อยาเขาใจวาคนอื่นจะเขาใจเรื่องที่ตนเองจัดทําเปนผลงานทั้งหมด
๘. อยาใสขอมูลมากมาย โดยไมเกี่ยวกับเรื่องที่จัดทําเพียงเพื่อใหมีจํานวนหนามาก ๆ
ผูสรุปองคความรู : นางสาวนิตยา โลหะสวัสดิ์ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๙
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ผูบรรยาย : ดร.บวรนนันท ทองกัลยา
วัน/เวลาบรรยาย : วันเสารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Managment)
บทเรียน “ เมื่อเราเปนผูเปลี่ยนแปลง เรามักมีเหตุผลที่ตองเปลี่ยนแปลงและรูสึกกับความเปลี่ยนแปลงใน
แงบวก ในทางกลับกันหากเราเปนผูถูกเปลี่ยนแปลง เราจะรูสึกตรงกันขามถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเปน
เรื่องเดียวกันก็ตาม”
หัวใจของการเปลี่ยนแปลงมีอยู ๒ สวน คือ T กับ A
T คือ Technic Tool เทคนิค เครื่องมือ เครื่องใช
A คือ Acceptance การยอมรับ
กรณีศึกษา: .ใหผูเขาอบรมเขียนในกระดาษวาตั้งแตเชาวันนี้ตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางหลังจากนั้นใหเขียน
เพิ่มอีกในเวลาที่จํากัด จากกรณีศึกษานี้ ทําใหรูสึกวาถูกกดดันที่ตองใหทําอะไร แตถาใหคิดเองแสดงออกเองจะ
คิดได ดังนั้นควรใหคิดเองแบบมีสวนรวม
กิจกรรมกลุมระดมความคิดเห็น หัวขอ
๑. ทานคาดหวังอะไรกับการอบรมครั้งนี้ (การบริหารการเปลี่ยนแปลง)
๒. ทานจะตั้งรับและสอนผูอื่นอยางไร(จากวีดีโอการดํารงชีวิตของ รอยะร รังสินันท)
กิจกรรมตาง ๆ ที่ทานวิทยากรใหเราทําการระดมสมองแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงจะสําเร็จและยังยืนไดตอง
สรางการมีสวนรวม อาจใชวิธีสมัครใจและบังคับ ซึ่งมีปจจัยที่เกี่ยวของดังนี้
- มนุษยทุกคนตองการมีคุณคามีความหมาย (ผูบริหาร ตองใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาเสนอความ
คิดเห็นและชื่นชมเคาบางเพื่อใหเคารูสึกมีคุณคา )
- คนเราไมไดตอตานการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปลี่ยนแปลงความเชื่อ พฤติกรรมก็เปลี่ยนตาม
- การเปลี่ยนแปลงอาจไมเปลี่ยนแปลงในครั้งแรก อยาทอถอย การทําซ้ําๆ จะเปนความเคยชิน
การดูคลิปวีดีโอนิทาน เรื่อง How moved my chaese “ใครเอาเนยแข็งของฉันไป” ทําใหเราไดขอคิดการ
เปลี่ยนแปลงจากตัวการตูน ๔ ตัว คือ เจาหนู สนิฟฟ กับ สเคอรรี่ และคนแคระ เอ็ม กับ ฮอว ซึ่งเปนตัวแทนแหง
สัญชาตญาณและความคิดในการตอบโตตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง นิทานเรื่องนี้ใหแงคิดที่เตือนใหคนมองเห็น
การเปลี่ยนแปลงและเผชิญหนากับความเปลี่ยนแปลงอยางชาญฉลาด
บันไดสี่ขั้น เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง คือ
๔) เปดใจ รับสิ่งใหม (Opening for new things)
๓) ใชสติ คิดตริตรอง (Neutralizing)
๒) ปลอยวาง ใหผานไป (Letting go the olds)
๑) ทําใจ ใหเขาใจ (Understanding what happened)
ผูสรุปองคความรู : นางรัชนีย เนียมอินทร นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
ศูนยความปลอดภัยในการทํางานเขต ๓ (นครราชสีมา)
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : ภาวะผูนําสําหรับนักบริหารในยุค THAILAND 4.0
ผูบรรยาย : ดร.บวรนันท ทองกัลยา
วัน/เวลาบรรยาย : วันเสารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : ในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย การบริหารงานยุค THAILAND 4.0 เปนสิ่ง
สําคัญที่ประเทศไทยจะตองกาวใหทันนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งสําคัญแตที่สําคัญ
มากกวาคือผูที่จะนําทุกคนในทีมกาวสูความเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนระบบ และกาวสูจุดหมายที่มุงหวัง โดยผูนํา
สําหรับนักบริหารในยุค THAILAND 4.0 ตองมี ดังนี้
๑. สรางความยอมรับ ตองสรางความยอมรับใหได ใหผูใตบังคับบัญชาเชื่อถือและเชื่อมั่นวา
จะพาองคกรกาวสูความเปลี่ยนแปลงได
๒. ความสามารถในการนํา ตองมีความรู ความสามารถ ทั้งในเรื่องงานขององคกร
และหลักจิตวิทยาในการนําทีม
๓. สรางการมีสวนรวม ตองเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในองคกร ไมสั่งหรือ
คิดเพียงผูเดียว
๔. สรางแรงบันดาลใจ ตองมีความสามารถในการกระตุน และสรางแรงบันดาลใจใหแก
ผูใตบังคับบัญชาเพื่อกระตุนความคิดที่สรางสรรค
๕. เปดใจยอมรับความคิดเห็นแตกตางที่หลากหลาย ตองยอมรับความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชาที่คิดนอกกรอบ หรือมีแนวคิดใหมๆ โดยไมเอาความคิดของตัวเองเปนที่ตั้ง
๖. สามารถดึงศักยภาพของลูกนอง ตองรูวาคนใดในองคกรเกงหรือมีความสามารถดานใด
และตองมอบหมายหรือใหโอกาสในการคิด หรือปฏิบัติหนาที่
๗. เรียนรูที่จะฟงมากขึ้น ตองมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลอื่นที่
เกี่ยวของแลวนํามาวิเคราะห
๘. มีวิสัยทัศน ตองเปนคนมองภาพรวมในองคกร และมีวิสัยทัศนที่จะนําไปสูความสําเร็จ
ในการเปลี่ยนแปลงได
๙. คิดบวก ตองมีความคิดเชิงบวก การคิดบวกเปนการสรางสรรค
๑๐. เปนผูสื่อสารที่ดี ตองมีการสื่อสารในองคกรที่ดี การสื่อสารที่ผิดพลาดจะสรางความสับสน
ในการปฏิบัติงาน

ผูสรุปองคความรู : นางสาวนงนุช หยดยอย นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู
หัวขอวิชา : การบริหารแบบบูรณาการและมุงผลสัมฤทธิ์
ผูบรรยาย : ดร.อภิสรา อนงคณตระกูล
วัน/เวลาบรรยาย : วันอาทิตยที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ :วัตถุประสงคของการบริหารงานแบบบูรณาการมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อเสริมสรางกรอบแนวคิดในการ
บริหารองคกรสูความสําเร็จ โดยมีวิธีการและเครื่องมือในการบริหารงานแบบบูรณาการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และปจจัย
ที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของการบริหารงานแบบบูรณาการ ความหมายของการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
เปนการบริหารงานเชิงกลยุทธซึ่งใชวงจรการสะทอนกลับเพื่อใหไดประสบความสําเร็จตามเปาหมายเชิงกลยุทธโดย
มุงผลสัมฤทธิ์เปนหลัก โดยมีผลผลิตและผลลัพธรวมกันจะไดผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนั้นผลผลิต หมายถึง งานบริการ
หรือกิจกรรมที่ทําเสร็จสมบูรณ พรอมสงมอบใหประชาชนผูรับบริการ เปนผลงานที่เกิดจากการดําเนินการกิจกรรม
โดยตรง ผลลัพธ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นตามมาผลกระทบ ผลลัพธที่มีความสําคัญโดยตรงกับประชานผูรับบริการและ
สาธารณชน
ขั้นตอนสําคัญของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
๑. จํากัดความของปญหา กระบวนการ จุดมุงเนน และโครงสราง
๒. เจาะลึกในการประเมินความเสี่ยงและพิจารณาความเสี่ยง
๓. วางแผนมาตรการการเปลี่ยนแปลง เชน วางแผนการบริหาร การตรวจติดตาม และแผนทบทวน
ซึ่งการทบทวนแผนมีความสําคัญอยางยิ่ง
ลักษณะสําคัญของการบริหารงานแบบบูรณาการ ไดแก การจัดการระบบในแนวราบหมายถึงมีการสื่อสารในระบบ
แนวราบ มีเปาหมายการตอบสนองความตองการของประชาชนดวยการมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานโดยใชหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ( Good Governance) การสรางกรอบแนวคิดเพื่อใหการบริหารองคกรไปสู
ความสําเร็จภายใตขอจํากัด ซึ่งขอจํากัดตางๆ ไดแก ขอมูล คน เงิน การบริหารจัดการเปนขอจํากัดภายในองคกร
นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายนอกที่สําคัญๆ ไดแก เศรษฐกิจ การเมือง ราคาสินคา ราคาน้ํามัน และเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งที่
กลาวมานี้ถาผูบริหารองคกรไมสามารถควบคุมไดปจจัยเหลานี้ไดการบริหารองคกรจะไปไมไปสูความสําเร็จได ดังนั้น
องคกรจําเปนตองมีการบริหารงานโดยใชหลัก ๓ ประการ คือ ๑. หลักความประหยัด เชน ประหยัดงบประมาณใน
การบริหารจัดการ ๒. หลักประสิทธิภาพ เชน คนๆเดียวสามารถทําอยางไดหลายๆ อยาง และ ๓. หลักประสิทธิผล
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ การวัดผลแหงความสําเร็จ ตองมีการสรางตัวชี้วัดหรือสราง KPI ขององคกรเพื่อ
วัดความสําเร็จขององคกร เกณฑการกําหนดตัวชี้วัดแยกไดดังนี้ การวัดผลโดยเฉพาะเจาะจงและชัดเจน และ
สามารถวัดไดอยางแทจริง และสอดคลองกับความเปนจริง วัดในชวงเวลาที่กําหนด คาของตัวชี้วัดอาจจะแสดงใน
รูปแบบของรอยละ อัตราสวน คาเฉลี่ย หรือจํานวนนับก็ได ทั้งนี้ วิทยากรไดใหขอคิดไววา “การบริหารองคกรแบบ
บูรณาการและมุงผลสัมฤทธิ์จะสําเร็จไดหัวใจหลักคือ big data หากองคกรใดมีขอมูลที่ครอบคลุมรอบดาน จะทําให
พยากรณอนาคตขององคกรได และเปนเครื่องมือที่สําคัญในการกําหนดทิศทาง และกําหนดยุทธศาสตรขององคกร
ไปสูองคกรแหงความสําเร็จ”
ผูสรุปองคความรู: นางกนกพร แจมกลิ่น ตําแหนง นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สสค.อุตรดิตถ
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : การคิดนอกกรอบ ความคิดสรางสรรคในการบริหารงาน
ผูบรรยาย : ดร.อภิสรา อนงคณะตระกูล
วัน/เวลาบรรยาย : วันอาทิตยที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : การคิดนอกกรอบ และความคิดสรางสรรคในการบริหารงานนั้น เปนการเสริมสรางทักษะในเรื่องของ
กระบวนการปรับความคิด จิตใจและการคิดอยางสรางสรรค โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดนอกกรอบ และความคิด
สรางสรรคในการบริหารงานที่จะตองทําความเขาใจ ดังนี้
๑. เทคนิคการคิดเชิงสรางสรรคและการคิดนอกกรอบจะแสดงใหเห็นทางความคิด คือ
- ความคลองทางความคิด
- ความยืดหยุนทางความคิด
- การเริ่มตนกําเนิดความคิดใหม
โดยการคิดเชิงสรางสรรคและการคิดนอกกรอบนั้น จะตองไมมีสิ่งจํากัดและขัดขวางความคิด
สรางสรรค รวมทั้งฆาตกรความคิดสรางสรรคเหลานี้ เชน ฉันไมมีเวลา ฉันไมใชคนมีความคิดสรางสรรค การคิด
สรางสรรคไดอะไรที่ไมนาเชื่อถือ มันใชเวลามากเกินไป มันเปนไปไมได เราไมมีเวลาตอนนี้ นั่นเปนความคิดที่โงมาก
เปนตน แตจะตองมีตัวสงเสริมความคิดสรางสรรค ดังนี้ อยางเชน การพูดวามีคําถามมั้ย ขอความคิดเห็นหนอย
ฉันอยากไดรับความชวยเหลือจากความคิดของคุณในเรื่องที่ฉันกําลังทํา ใครมีขอเสนอแนะอีกบาง เปนตน
ซึ่งแนวทางในการคิดสรางสรรคนั้น มี ๔ แนวทาง คือ
- จะตองมองเห็นอนาคตที่อยากได มองเห็นสิ่งที่ใฝฝน
- การตั้งคําถามสมมติฐานที่มีอยู และปรับฐานความคิด
- การนําองคประกอบหลากหลายมาผสมผสานในวิธีการที่แตกตางกัน
- ปรับ เปลี่ยน ปรุงแตง สิ่งที่มีอยู
๒. การคิดเชิงสรางสรรคและการคิดนอกกรอบจะกอใหเกิดประโยชน ดังนี้
- ทําใหเกิดแนวทางใหมๆ ในการแกปญหา
- ทําใหเกิดแนวทางใหมๆ ในการพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงาน
- ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูประสิทธิผประสิ
ล ทธิภาพ และความสําเร็จในการทํางาน
- ทําใหเกิดความสนุกและความสุขในการทํางาน ไมมีความซ้ําซากจําเจ
๓. การประยุกตใชในการบริหารงานสําหรับนักบริหาร คือ การสงเสริมความคิดสรางสรรค
(CREATIVITY) และนวัตกรรม I(NNOVATION) ในที่ทํางานนั้น จะตองสรางบรรยากาศแหงความคิดสรางสรรค ดังนี้
- การเปดใจ (Open-minded)
- การรับรูในมุมมองของผูอื่น(Perception)
- การเทาเทียม และการยอมรับความแตกตางที่หลากหลาย(Equal)
- การบมนิสัย กระตุนการแสดงความคิด(Nurturing)
- การสงเสริมสนับสนุนใหหาคําตอบแบบสรางสรรค(Encouaring)
การใหเปาหมายที่ชัดเจน และใหการสะทอนอยางชัดเจนDescriptive)
(
ผูสรุปองคความรู : นายสุพิศาล แพลือ นิติกรชํานาญการ กองนิติการ
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู
หัวขอวิชา : ทักษะการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ
ผูบรรยาย : นายครรชิต มโนวรางกูร ผูอํานวยการกองคุมครองแรงงานนอกระบบ
วัน/เวลาบรรยาย : วันอาทิตยที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐น. - ๑๘.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : ทักษะการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ของผูอํานวยการกองคุม ครองแรงงานนอกระบบ คือ
๑. การเขาใจ หมายถึง ผูปฏิบัติงานตองเขาใจวางานที่ปฏิบัตินั้น ตนเองมีใจรัก หรือ
ความชอบในงานนั้น ๆ มากนอยเพียงใด
๒. การเขาถึง หมายถึง ผูปฏิบัติงานควรมีทักษะ มีความรู มีความละเอียดรอบคอบ ถึงวิธีการ
ปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ
๓. การลงมือทํา เมื่อผูปฏิบัติงานเขาใจ และเขาถึงแลว ก็ตองลงมือปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทักษะการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จของนายปฐม เพชรมณี อดีตรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
๑. เชี่ยวชาญ หมายถึง ผูปฏิบัติงานตองมีทักษะ มีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
อยางแทจริงเปนผูมีความรอบรู
๒. ชวยเหลือเขา หมายถึง ผูปฏิบัติงานควรมีใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ใหความชวยเหลือผูที่ขอรับบริการ
ดวยความจริงใจ มีความโอบออมอารี
๓. เขาจะชวยเรา หมายถึง เมื่อผูปฏิบัติงานมีความรู ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ มีใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผ ใหความชวยเหลือผูขอรับบริการ นายจาง/ลูกจาง ดวยจิตบริการที่ดี ผลที่ไดรับกลับมาคือเมื่อ
ผูปฏิบัติงานตองการสงเสริมหรือขอรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานตาง ๆ บุคคลเหลานั้นจะใหความชวยเหลือ
กลับมาเชนกัน
นอกจากนั้น ผูอํานวยการกองคุมครองแรงงานนอกระบบ ยังไดใหหลักการจําในเรื่องของแรงงาน
นอกระบบ กลาวคือ เปนแรงงานที่ไมไดรับการคุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และเปนแรงงานที่ไมไดรับสิทธิประกันสังคม ตามมาตรา ๓๓
พนักงานตรวจแรงงาน เมื่อเขาไปตรวจคุมครองแรงงาน/สงเสริมตามภารกิจตางๆ เมื่อพบวามิใช
แรงงานนอกระบบซึ่งไมเขาขายเปนผูรับงานไปทําที่บาน ลูกจางทํางานบาน และลูกจางในงานเกษตรกรรม
พนักงานตรวจแรงงานสามารถสงเสริมใหความรูงานภารกิจของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานอื่นๆ ได เชน
๑. งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน สามารถแนะนําใหทราบ
ถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือ/เครื่องจักร และการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
๒. งานสวัสดิการแรงงาน สามารถใหคําแนะนําในเรื่องของการจัดตั้งสหกรณออมทรัพย
๓. งานแรงงานสัมพันธ สามารถใหความรูในเรื่องของการรวมกลุมกําหนดราคาเพื่อใชใน การ
ตอรองในการจําหนายสินคาทางการเกษตร หรือสินคากลุมโอท็อป กับพอคาคนกลางและรายยอยตาง ๆ
ผูสรุปองคความรู : นางรุงรวีย สุขลาภ ตําแหนง นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดกระบี่
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : เทคนิคการมอบหมายงาน การสอนงาน และการติดตามประเมินผล
ผูบรรยาย : อาจารยวรภา ชัยเลิศวณิชกุล
วัน/เวลาบรรยาย : วันจันทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : กระบวนการบริหารผลงาน มี ๔ องคประกอบ ดังนี้
๑. การกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงาน
บทบาทภารกิจของนักบริหาร
- ระดับสูง – ผูนําหนวยงาน – กําหนดเปาหมาย และจัดสรรทรัพยากร
- ระดับกลาง – ผูสนับสนุนสงเสริม ผูควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ
- ระดับตน – ผูเรงเราผลักดันใหเกิดผลผลิต ผูรับนโยบายมาแปลงสูการปฏิบัติ
๒. การมอบหมายงาน คือ การกระจายภาระหนาที่ ความรับผิดชอบของหัวหนางาน หรือผูบริหาร
ใหแกผูรวมงาน
ขอคิดสะกิดใจคนเปนหัวหนา อยามอบหมายใหใครเพียงเพราะเห็นวาเขามีงานนอยจะ
คาดหวังผลลัพธที่ดีที่สุดไมได, มอบหมายแลวตองใหรูถึงความสําคัญของงาน ใหเห็นภาพรวมการทํางานที่ชัดเจน
งานประเภทไหนบางที่ควรมอบใหผูใตบังคับบัญชาใหเร็วที่สุด งานที่ตองการมุมมองที่แตกตาง,
งานที่ตองการใหลูกนองไดเรียนรู, งานในหนาที่, การรายงานผลการปฏิบัติงานโดยเร็วเรงดวน
ปญหาที่ผูบริหารมักประสบในการมอบหมายงานมีอะไรบาง ทัศนคติไมดีตอผูบังคับบัญชา,
ไมเขาใจวัตถุประสงคของงาน, การสื่อสารไมตรงกัน, ทําไมได, ทํางานชา, งานเยอะ งานลนมือ ไมยอมทํา
การมอบหมายงานที่ดี
- ผูมอบ – ใหหลักเกณฑที่ชัดเจน, รวมตั้งเปาที่ทาทาย, รูปจจัยความสําเร็จ
- วิธีการมอบ – ใชวิธีการที่เหมาะสม, สื่อความใหตรงกัน, มอบอํานาจหนาที่, ติดตาม
ควบคุม ชวยแกปญหา
- ผูรับมอบ – ไดความเปนธรรม, ไมรูสึกโดดเดี่ยว และภูมิใจความสําเร็จ
การสั่งการ - สื่อความหมายอยางมีประสิทธิภาพ, ใหมีการสื่อสาร ๒ ทาง, คํานึงถึงระเบียบ
กฎเกณฑ และความเปนไปได
๓. การสอนงาน – การกระทําของผูบังคับบัญชาที่มุงหวังจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูใตบังคับบัญชาจากทํางานไมเปนมาเปนผูทํางานเปน หรือไมมีความเชี่ยวชาญใหมาเชี่ยวชาญ
ลักษณะการสอนงาน สอนแนะขณะปฏิบัติ, มีการสาธิตใหดู, ใหฝกปฏิบัติ, กระตุน สนับสนุน
ใหกําลังใจ, อดทดและอดกลั้นในการสอนดวยรักและหวังดี โดยไมปดบังอําพราง
คุณลักษณะของผูสอนงาน ตองรูและชํานาญงานจริง, ตองมีความสามารถในการถายทอด
ความรู, ตองมี มนุษยสัมพันธดี เปนกันเอง, ตองมีความอดทน ยอมเหนื่อยและชางสังเกตวา ผูรับการสอนมีจุดออน
จุดแข็งอยางไร
๔. การติดตามประเมินผลงาน – เปรียบเทียบผลงานกับเปาหมายอยางสม่ําเสมอ, วิเคราะห
สาเหตุของปญหา, ไมดวนสรุป, หาความจริงจากแหลงอื่น, นําสิ่งที่พบมาพูดคุยกับผูปฏิบัติ และวางแผนแกไขปญหา
ผูสรุปองคความรู : นางสาวอมรรัตน ปรกแกว ตําแหนงนักวิชาการแรงงานชํานาญการ สสค.ราชบุรี
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : การสรางวัฒนธรรมจิตพอเพียง ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ผูบรรยาย : พระมหาธนเดช ธมฺมปฺโญ ประธานกลุมใตรมพุทธธรรม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วัน/เวลาบรรยาย : วันจันทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : การสรางวัฒนธรรมจิตพอเพียง ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะนําพาใหประเทศเจริญกาวหนา
นั้นจะตองมีวิสัยทัศน ซึ่งผูบริหารจะบริหารงานเพื่อใหประสบผลสําเร็จได จะตองมีภาวะการนํา ภาวะการบริหาร
และภาวะคุณธรรม ผูบริหารจะตองคํานึงถึง (๑) คน (๒) ระบบ (๓) บริบท ที่จะขาดตัวใดไปไมได
- กอนเขาสูบทเรียนและบรรยาย พระอาจารยไดฝากคําผญาที่เปนภาษาอีสานไวใหสําหรับผูบริหาร คือ
“ขั่นเปนเสือแลว ลายบลาย กะตองตูวามีลาย ขั่นบมีลาย กะไปหาขี่นําหมอมาตื่มแตมแตงลาย” หมายความวา
“ถาเปนเสือแลว ถึงจะมีลายหรือไมมีลายก็ใหบอกวามีลาย ถาไมมีลายก็ใหไปหาเขมากนหมอดําๆ มาแตงแตมให
เปนลาย” ในโลกปจจุบันจะมีการนําธรรมะเขามาปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งแยกแยะออกจากกันไมได
- หลักปรัชญา ทําใหเราเขาใจโลกและชีวิต คือ การเทาเทียม ความเสมอภาคกัน
- ผูบริหาร ผูนํา ไมตองรอกําลังใจจากคนอื่น จะตองเปนผูใหกําลังใจคนอื่น
- คนเรานอกจากจะมีหลักปรัชญาแลว ยังตองมีหลักคิด หมายความวา “หลักปรัชญาที่จะทําใหเราเขาใจ
โลกและชีวิต หลักความคิดจะทําใหเรารูสึกกระจาง”
- ความคิดมีการแบงออกเปนมิติตาง ๆ เชน คิดเชิงวิพากษ (ใหไปมีสวนรวมเชิงสรางสรรค ไมใชทําให
เสียบรรยากาศ) และคิดวิเคราะห/สังเคราะห (เชิงเปรียบเทียบ เชิงวิเคราะห)
- ปจจุบันเปนยุคแหงการเรียนรู เรียนรูอยางแทจริง สิ่งที่เจ็บปวด คือ เมื่อกอนใครดาวามีการศึกษา
เปนขอความที่เจ็บปวด แตสิ่งที่เจ็บปวดมากยิ่งกวา คือ “มีการศึกษา แตไมมีความรู”
- การที่คนหนึ่งคนขี้เกียจ เบื่อหนายกับการทําหนาที่ของตนเอง โดยเฉพาะหนาที่ที่ตนเองทําไดดี
นั่นก็หมายถึง “หัวใจหยุดเตน” ซึ่งแปลไดวาการที่หัวใจหยุดเตน คือ ตายแลวนั่นเอง
ผูบริหารจะตองมีแรงเคลื่อนเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการคุมคน
๑) อํานาจ = มีไวปรามพวกเกเร (สังคมใดที่เปนสังคมอริยะ) ๒) อิทธิพล = อํานาจในการจูงใจ
๓) ศรัทธา = ความเชื่อใจ
๔) บารมี = อํานาจในการดลใจ
หลักการสรางวัฒนธรรมจิตพอเพียง
หลักปรัชญา

AAAAAA

หลักคิด
หลักการ

หลักวิชา

หลักปฏิบัติ

สรุป
ทายที่สุด
แลวการกระทําของมนุษยในเรื่องบาปและบุญ
นั้น “มัน คน ละ สวน” (สาธุ สาธุ สาธุ...)
ผูสรุปองคความรู : นางสาวกมลชนก วิริยะ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดรอยเอ็ด
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : ทักษะการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ
ผูบรรยาย : นายอํานวย ภูระหงษ (ผูอํานวยการกองสวัสดิการแรงงาน)
วัน/เวลาบรรยาย : วันจันทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : ผูอํานวยการกองสวัสดิการแรงงานไดบรรยายวา การที่ขาราชการจะปฏิบัติงานใหประสบ
ความสําเร็จนั้น ประกอบดวยการที่จะตองทําความเขาใจและปฏิบัติโดยมีแนวทาง ดังนี้
๑. ปฏิบัติตนตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
(รัชกาลที่ ๑๐) และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ซึ่งไดทรง
พระราชทานในวันขาราชการพลเรือน ป ๒๕๖๐ และ ป ๒๕๕๙ ตามลําดับ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ ซึ่งจะตองยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกระดับเปนหลัก
๒. ปจจัยของความสําเร็จในหนาที่การงาน มีองคประกอบ ดังนี้ ๑) เกงคิด (ในงานเชิงรุก/เชิงบวก) ๒) เกงงาน
๓) เกงคน ๔) เปนคนเกงและคนดี และ ๕) อํานาจ หนาที่ และโอกาส
๓. ผูประสบความสําเร็จจําเปนที่จะตองมีทักษะและสมรรถนะ นอกจากนี้ยังอาจมีสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถสงผล
ใหประสบความสําเร็จได เชน ความมีคุณธรรม, ความรูในงาน, การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน, การคิดนอกกรอบ,
การวางแผน/การประเมิน และการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เปนตน
๔. กฎ ระเบียบ ที่จําเปนและควรนํามายึดถือ และปฏิบัติใหถูกตอง เชน ระเบียบงานสารบรรณ, ระเบียบ
การเงิน/พัสดุ, พ.ร.บ.อํานวยความสะดวก, พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร และหลักธรรมาภิบาล
๕. นอกเหนือจาก ๔ ขอขางตนแลว ยังควรที่จะตองมีการตั้งเปาหมายในการดําเนินชีวิตวาเราตองทําอะไร
เพื่อใหประสบความสําเร็จ
๖. ประการสุดทาย ผอ.กองสวัสดิการแรงงานยังไดยกตัวอยางสุภาษิตที่จะสงผลกับการประสบความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน เชน “นกไมมีขน คนไมมีเพื่อน บินขึ้นที่สูงไมได”

ผูสรุปองคความรู : นางสาวณัฐพร พิชยภิญโญ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
กองสวัสดิการแรงงาน
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : เทคนิคการสื่อสารและการนําเสนออยางมีประสิทธิผล
ผูบรรยาย : นายมนัสกวิญ ชางประยูร
วัน/เวลาบรรยาย : ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : การสื่อสาร เปนกลยุทธที่มีความสําคัญที่สุด เพราะการสื่อสารเปนกลยุทธหรือกระบวนการ หรือเครื่องมื
ที่จะนําไปสูการรับรู เรียนรู ใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันของบุคลาการทั่วทั้งองคกร ตั้งแตระดับนโยบายไปจนถึง
ระดับปฏิบัติการ ทําใหสามารถกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรรวมกันไดอยางถูกตองเหมาะสม และนําพาองคก
ไปสูเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีทิศทาง และจําตองนํามาใชใหสอดคลองกับพื้นฐานขององคกรทั้งในดานโครงสราง ระบบบริหา
ทัศนคติ และคานิยม รวมทั้งวัฒนธรรมของบุคลากรในองคกรจึงจะทําใหองคกรไปสูความสําเร็จได กลยุทธการสื่อสาร
จึงเปนเครื่องมือทางการบริหารที่ผูบริหารควรใหความสําคัญ และตองนํามาใชในการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแกองคกร การสื่อสารเปนหัวใจของการทําความเขาใจระหวางกันของมนุษยในสังคม มนุษย
จะทําความเขาใจกันไดตองอาศัยการสื่อสารเพื่อใหขอมูล ถายทอดความรู ความคิด ความเห็น และประสบการณซึ่งกันแล
เพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข อีกทั้ง การสื่อสารชวยใหมนุษยพัฒนาปญญาและความคิดสรางสรรคไดอยางไมมี
การสื่อสารมีประโยชนชวยใหผูปฏิบัติงานเขาใจบทบาทของแตละคน และทําใหแตละหนวยงานในองคกร
มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูบริหารนํามาใชในการตัดสินใจ การติดตามงาน และการแกไขง
รูปแบบการสื่อสารสามารถแบงเปน ๒ ประเภท คือ การสื่อสารดวยการใชคํา ไดแก การพูดหรือเขียน เชน ผูบริหาร
ออกคําสั่งกับบุคลากรในโรงเรียน การสัมภาษณงาน การเขียนรายงาน และการสื่อสารที่ไมใชคําพูด เชน การแสดงออก
ทางสีหนา น้ําเสียง กิริยาทาทาง การแตงตัว
ลักษณะการสื่อสารในองค แบงเปน ๔ ประเภท คือ
๑. การสื่อสารจากบนลงลางDownward
(
Communication) คือ การสื่อสารจากบุคคลที่อยูในตําแหนงสูงกวา
ไปยังบุคคลที่มีตําแหนงต่ํากวา หรือการสื่อสารจากผูบริหารไปยังผูปฏิบัติ เชน ผูบังคับบัญชาสั่งงานไปยังผูใตบังคับบัญชา
๒. การสื่อสารจากลางขึ้นบน ( Upward Communication) คือ การสงขอมูลจากบุคคลที่อยูในตําแหนง
ต่ํากวาไปยังบุคคลที่อยูในตําแหนงสูงกวาหรือการสงขอมูลจากผูปฏิบัติไปยังผูบริหาร เชน กลองแสดงความคิดเห็น
การสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน เปนตน
๓. การสื่อสารในแนวนอน ( Horizontal Communication) คือ การสื่อสารที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลที่
ดํารงตําแหนงอยูในระดับเดียวกันในองคกร และสําหรับบุคคลที่อยูในหนวยงานเดียวกัน มีผูบังคับบัญชาคนเดียวกัน
๔. การสื่อสารในแนวไขว ( Cross-Chanel Communication) คือ การสื่อสารระหวางบุคคลที่อยูคนละ
หนวยงานกัน หรือระหวางหนวยงานซึ่งเปนการติดตอขามแผนกของหนวยงานบุคคลที่ติดตอกัน อาจอยูในตําแหนง
เทากันหรือระดับตําแหนงตางกันก็ได เชน บุคคลที่ทํางานอยูในฝายผลิตติดตอกับบุคคลที่อยูในฝายตลาด
การสื่อสารกับนักบริหาร จะเปนเครื่องมือสําคัญของฝายบริหารในบริหารงาน ชวยสรางความสัมพันธอันดี
แกทั้งสองฝาย เกิดความเขาใจระหวางกันดีขึ้น เพราะการสื่อสารนํามาซึ่งความไววางใจ การสื่อสารทําใหมีการ
ประสานงานระหวางกัน และชวยใหเกิดการพัฒนาและการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
โดยสรุปการสื่อสารของผูบริหารตองมีความถูกตอง แนนอน มีขอมูลสั้น กระชับ กระจาง ชัดเจน
ตรงเปาหมาย ผูรับเขาใจงาย มีผลยอนกลับทบทวน หรือ Two – way communication
ผูสรุปองคความรู : นางอิชยา พูลชวย ตําแหนงนักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน
ผูบรรยาย : นายมนัสกวิญ ชางประยูร กรรมการผูจัดการ บริษัท พาวเวอรฟูล ครีเอชั่น จํากัด
วัน/เวลาบรรยาย : วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : การทํางานเปนทีม หรือ Team work มีลักษณะสําคัญคือ การเอาความรูความสามารถของแต
ละคนมารวมกัน เพื่อทํางานรวมกัน หรือที่สุภาษิตที่เรียกวา “หลายหัวดีกวาหัวเดียว
การทํางานเปนทีม หมายถึง การทํางานแบบเอาบุคคลมารวมกลุมกัน ไมมีการแบงหนาที่ ไมมีกฎระเบียบ ไมมี
วัตถุประสงค ผลงานที่ไดอาจจะสูงหรือต่ําก็ได สวนการทํางานรวมกันแบบคณะ หมายถึง การทํางานที่สมาชิก
ทราบถึงวัตถุประสงค รูหนาที่ มีกฎระเบียบ ผลงานออกสูงเปนที่พอใจของสมาชิก
คําวา “ทีม” หมายถึง
๑. กลุมคนที่ทํางานรวมกัน
๒. เพื่อบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน
๓. โดยสมาชิกตองเสียสละความเปนสวนตัว
๔. มีความเขาใจกัน
แนวคิดและพัฒนาเกี่ยวกับการทํางานรวมกันของบุคคล มีแนวคิดวา “ไมมีคนสองคนที่เหมือนกัน”
หรือ “Not two persons are alike”
องคประกอบของการทํางานเปนทีม
๑. วัตถุประสงคและเปาหมาย
๒. กิจกรรม
๓. วิธีการทํางาน
๔. หนาที่และบทบาท
๕. กฎระเบียบ
๖. ผูนํา
๗. มีความเขาใจซึ่งกันและกัน
๘. การติดตอสื่อสาร
๙. การสรางความรวมมือ
๑๐. การแกปญหาควมขัดแยง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะ ดังนี้
๑. เขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจน
๒. เปดเผย จริงใจ และรวมกันแกปญหา
๓. สนับสนุนไววางใจ ยอมรับ และรับฟงกัน
๔. รวมมือกัน ใชความขัดแยงในเชิงสรางสรรค
๕. ทบทวนการปฏิบัติงาน และตื่นตัวตลอดเวลา
๖. มีการพัฒนาตนเอง
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

ขั้นตอนการทํางานเปนทีม
๑. วิเคราะห
๒. กําหนดเปาหมาย
๓. วางแผนการทํางาน
๔. กําหนดกิจกรรม
๕. แบงงานกันทํา
๖. ลงมือปฏิบัติ
๗. ติดตามผล
๘. ประเมินผลครั้งสุดทาย
อุปสรรคของการทํางานเปนทีมที่ไมประสบความสําเร็จ
๑. ไมมีการตกลงกันตั้งแตเริ่มตน ขาดการพูดคุย ไมแจงเปาหมายของงาน
๒. มีการปกปดขอมูลที่ผิดพลาดที่ผานมา สมาชิกหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญปญหา และรวมกันวิเคราะหปญหา
๓. ไมใชวิธีการประชุมหารือเปนเครื่องมือกระตุนเพื่อใหสมาชิกเกิดความรูสึกผูกพัน
๔. ขาดการวางแผนงานและเวลา
๕. ไมมีการแบงความรับผิดชอบเพื่อใหสมาชิกไดรูบทบาทที่ชัดเจน
๖. ขาดการประเมินผลของทีม
แนวทางการลดปญหาในการทํางานเปนทีม
๑. สรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี
๒. มอบหมายงานตองชัดเจน
๓. ยอมรับในเรื่องความแตกตางของสมาชิก
๔. ใหใชประสบการณที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
๕. ใหทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
๖. กําหนดจํานวนผูทํางานใหเหมาะสม

ผูสรุปองคความรู : นายสุกิจ คําเมืองไหว นิติกรชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : ทักษะการเปนนักบริหารที่ดี
ผูบรรยาย : รองอธิบดี (นายทศพล กฤตวงศวิมาน)
วัน/เวลาบรรยาย : วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : มิติการเปนนักบริหารกรม
๑. คนดีทุกคนเปนคนดี
๒. คนเกง แบงคนเกงเปน ๓ ประการ
- เกงคิดเปนนักคิด วิเคราะห แยกแยะวาอะไรดี ไมดี คิดบวก
คนเกงคิดจะเปนคนรูเหตุ เหตุมาจากตัวการอะไร เชน เราไมมีระบบความปลอดภัย ผลตามมา
อุบัติเหตุ การที่เราไดรับมอบหมายงานตองทําใหทันเหตุการณ ใหทันเวลา
- เกงงานแบงเปน ๓ ลักษณะ
๑. ไดทํา ไดทําตามที่ไดรับมอบหมายผลเปนอยางไรไมรู
๒. ทําได ทําใหมันเสร็จไปแตไมรูวาจะนําไปตอยอดไดหรือไม
๓. ทําเปน มอบหมายงานไปแลวทําไดและสามารถทําไดดีตอยอดใหเกิดประโยชนตอ
สวนรวมได
สิ่งที่จะทําใหเกิดแรงงานบันดาลใจถึงขั้นทําเปน คือ ตองมีหลัก หลักที่ใช อิทธิบาท ๔ ประการ
ฉันทะ ความพอใจในสิ่งที่เปนอยู
วิริยะ ตองหาวิชีการ ความเพียร สูงาน
จิตตะ ความเอาใจใส ตมกรอบอํานาจหนาที่ ใฝหาความรู รีบหาความรูใหกับตัวเอง
วิมังสา ใครครวญ ไตรตรอง ละเอียดรอบครอบ
- เกงคน นักบริหารตองคิดมีระบบ คิดบวก มีหลักคิดพื้นฐาน
พรหมวิหาร ๔
= เมตตา (ปรารถนาใหผูอื่นมีสุข)
= กรุณา (ปรารถนาใหพนทุกข)
= มุฑิตา (ใครไดดีตองดีใจดวย)
= อุเบกขา (ใหมีความเปนกลาง)
สังคหวัตถุ ๔
= ทาน (การให เชน ทักกายกอน ใหกอน ไหวกอน)
= ปยวาจา (คําพูดแสดงถึงความออนนอมถอมตน)
= อัตถจริยา (การวางตัวที่เหมาะสม)
=สมานัตตา (ความเสมอตนเสมอปลาย)
มนุษยสัมพันธ มีเครือขาย คนทําเปนตองมีเครือขาย สุภาษิต นกไมมีขน คนไมมีเพื่อน บินสูงไมได
ผูสรุปองคความรู : นางรินทรลภัส ศรีนิติรัตน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู
หัวขอวิชา : บทบาทนักบริหารในการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ผูบรรยาย : ดร.ภาส ภาสสัทธา
วัน/เวลาบรรยาย : วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.
ประเด็นที่สําคัญ : สภาพปญหาการทุจริตเกิดจากความโลภของคน
- ปจจัยภายใน ไดแก โอกาส สิ่งจูงใจ การเสี่ยงภัย และความซื่อสัตย
- ปจจัยภายนอก ไดแก มูลเหตุจูงใจดานเศรษฐกิจและการครองชีพ ดานการเมือง สภาพแวดลอม
ทางสังคม การบริหารงานของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ ชองวางของกฎหมาย ตําแหนงงานที่เอื้อตอโอกาสกระทํา
ผิด ตกอยูภายใตสถานการณบังคับ หรือมูลเหตุอื่นของการคอรัปชั่น
นักบริหารผูที่มีหนาที่รับผิดชอบและอํานาจสูงจึงมีโอกาสที่จะฉกฉวยโอกาสแสวงหาประโยชนจาก
สังคม ดังนั้น นักบริหารจึงควรตองมีสติปญญา ความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวและในสถานการณที่โลกมีการแขงขัน
ระหวางประเทศกันสูงขึ้นผูบริหารที่มีคุณธรรมและจริยธรรมจึงจะสามารถนําพาประเทศใหอยูรอดและเจริญได
ขาราชการมีโอกาสกระทําความผิดตามกฎหมายปปช.เรื่องใดบาง เชน การจัดซื้อจัดจาง ตอง
คํานึงถึง ความคุมคา ความโปรงใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม จัดเก็บในระบบครุภัณฑสามารถ
ตรวจสอบได
ลักษณะของผูบริหาร(ทําไมนักบริหารตองมีจริยธรรม คุณธรรม)
ลักษณะผูบริหารเชิงจริยธรรมตองมีความคิดสรางสรรค มีความเปนผูนํา กลาที่จะคิด กลาที่จะทํา
กลาที่จะรับผิดชอบ มีความจริงใจ ยึดอุดมการณ เปนแบบอยางที่ดีที่สําคัญยิ่งควรยึดหลักธรรมาภิบาล ๑๐ ใน
การทํางาน ยึดหลักพรหมวิหาร ๔ เปนธรรมะในการบริหารและหากผูบริหารใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จะนําพาชีวิตไปสูความสมดุลพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง
การขัดกันของผลประโยชน (ผลประโยชนทับซอน)
คือสถานการณที่บุคคลตองเลือกระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนในวิชาชีพ ซึ่งทําให
ตัดสินใจยากในอันที่จะปฏิบัติหนาที่โดยปราศจาก อคติไดการขัดกันของผลประโยชนนี้สามารถเกิดขึ้นไดแมไม
สงผลทางจริยธรรมหรือความไมเหมาะสมตางๆ สามารถทําใหทุเลาเบาบางลงไดดวยการตรวจสอบโดย
บุคคลภายนอก
การรับ-ให ตามธรรมจรรยา ตามฐานานุรูป (ไมเกิน ๓,๐๐๐.-บาท)
-หลัก– ขาราชการรับของจากผูอื่นไมได
-ยกเวน– รับตามโอกาส และฐานานุรูป (ของผูให)
หนาที่และอํานาจของ ปปช.
ปปช.เกิดจาก แนวคิด การกําหนดใหรัฐมีหนาที่ตอประชาชนเชนเดียวกับการใหประชาชนมีหนาที่
ตอรัฐ ปปช.มีหนาที่เสนอมาตรการ ความเห็น ขอเสนอแนะตอ ครม. รัฐสภา ศาล หรือ สตง.เพื่อใหมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ เพื่อปองกันหรือปราบปรามการทุจริต เสริมสรางทัศนคติและคานิยมเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย สุจริต รวมทั้งดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ผูสรุปองคความรู : นางศรัญญา ชนะสิทธิ์ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู
หัวขอวิชา : ทักษะการเปนนักบริหารที่ดี
ผูบรรยาย : รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (นายกิตติพงษ เหลานิพนธ)
วัน/เวลา บรรยาย : วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : ทักษะการเปนนักบริหารที่ดี
ทานใหหลักสําคัญ คือ การทํางานตองมีเปาหมาย นักบริหารตองมีทักษะที่ดีจึงจะบรรลุผลสําเร็จ
ทักษะ ก็คือความชํานาญและความสามารถซึ่งไดมาจากการ
เรียนรู ตําแหนงผูบริหารมีผลอยางยิ่งตอ
ความสําเร็จขององคกร ถาองคกรใดไดผูบริหารที่เกง ดี มีความสามารถ มีวิสัยทัศน ก็มีแนวโนมวาองคกรนั้น
จะประสบความสําเร็จ ผูบริหารจึงจําเปนที่จะตองพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อนําพาองคกรกาวสู
ความสําเร็จ ขอที่ผูบริหารที่ดีควรเปน
๑. ทํางานดวยความทุมเท อุทิศตน เต็มที่กับงานทุกอยาง และตองมีการเตรียมพรอมอยูเสมอสําหรับทุก
สถานการณ ที่สําคัญ คือมีวิสัยทัศนมุงสูความสําเร็จขององคกร ซึ่งจะเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูใต บังคับบัญชา
ไดปฏิบัติตาม
๒. กลาที่จะยืนหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควร กลาที่จะพูด กลาที่จะทํา กลาตัดสินใจ กลาคิดในสิ่งใหม ๆ
เพื่อพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป มีวิธีสื่อสารที่ดี นอกจากผูนําจะตองมองการณไกล และ
มีความคิดใหม ๆ อยูเสมอแลว การจะถายทอดความคิดออกไปสูการปฏิบัตินั้น จําเปนตองอาศัยทักษะการ
สื่อสารที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติในทิศทาง เดียวกัน ทําใหการงานเปนไปอยางสะดวกราบรื่น
และมุงสูความสําเร็จไดอยางรวดเร็ว
๓. เชื่อมั่นในศักยภาพของ ผูใตบังคับบัญชา เชื่อวาพวกเขาสามารถเรียนรูและพัฒนา ได ซึ่งจะทําใหพนักงาน
เกิดกําลังใจ มีแรงจูงใจในการทํางานใหดีและสําเร็จ ดวยตัวของพวกเขาเอง สวนผูบริหารก็คอยแนะนํา ใหการสนั
๔. ติดตามความสําเร็จ เมื่อมอบหมายงานใหแกพนักงานแลว ผูบริหารจะตอง คอยตรวจตราความเคลื่อนไหว
ผลการทํางานตามขั้นตอน วาสําเร็จเรียบรอย ดีหรือไม หากเกิดปญหาติดขัด ก็ตองวิเคราะหสถานการณ
เพื่อหาหนทาง แกไขปญหาตอไป
๕. มีความคิดสรางสรรค และรูจักปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยี สามารถบริหารงานภายใตบริบทที่มีความ
แตกตางและซับซอน พรอมที่จะใชกระบวนการทํางานใหมๆ และบริหารความเปลี่ยนแปลง ภายใตความ
เชื่อมโยงดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ประเมินผลงานอยางยุติธรรม เมื่อพนักงานทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ และมีผลงานที่ดี ก็สมควร
ชื่นชม ยกยอง ใหเกียรติ เพื่อเปนกําลังใจ
สรุปไดวา ประโยชนของทักษะที่ดีคือ ใชทักษะในการตัดสินใจและแกปญหาไดดี มีความคิดสรางสรรค
คิดอยางมีวิจารณญาณและตระหนักรู การสื่อสารตองชัดเจน สรางสัมพันภาพ เขาใจผูอื่นและจัดการกับ
อารมณของตนเองได ซึ่ง จะเปนแนวทางดีที่สําหรับผูที่จะกาวเปนผูบริหาร นําไปปฏิบัติหรือนําไปปรับใช
เพื่อการบริหารงานในหนวยงานใหประสบความสําเร็จในอนาคต
ผูสรุปองคความรู : นางศิริญาพร ศิริเมธาวัธน นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : การวิเคราะหและการวางแผนเชิงกลยุทธ
ผูบรรยาย : อาจารยเอนกลาภ สุทธินันท
วัน/เวลาบรรยาย : วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : SWOT เปนหลักการวิเคราะหรูปแบบหนึ่ง ที่มีการใชกันอยางแพรหลายในมหาวิทยาลัยฮาร
วารด มาตั้งแตป ๑๙๖๐ โดยจะใชในการประเมินสถานการณและวางแผนกลยุทธ รวมทั้งตรวจสอบสภาพ
องคกรทั้งภายในและภายนอก โดยจะทําการวิเคราะหขอมูล ๔ อยางดวยกันคือ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค เพื่อแกไขปญหาภายในและภายนอกขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
องคประกอบของ SWOT
องคประกอบของSWOT มีทั้งหมด ๔ อยางดวยกัน ซึ่งเปนที่มาของชืSWOT
่อ นั่นเอง ซึ่งประกอบไปดวย
๑. จุดแข็ง (Strength) คือ ปจจัยตางๆภายในองคกร ที่ทําใหเกิดความเขมแข็งหรือเปนจุดแข็งขององคกรที่จะ
นําไปสูการไดเปรียบเปนขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน
๒. จุดออน (Weakness) คือ ปจจัยตางๆภายในองคกรที่ทําใหเกิดความออนแอ หรือเปนจุดออน เปนปญหา
หรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพภายในซึ่งตองหาวิธีแกไขปญหานั้นใหได
๓. โอกาส (Opportunity) คือ ปจจัยตางๆ ภายนอกองคกรที่เอื้อประโยชนใหซึ่งเปนโอกาสที่ชวยสงเสริม การ
ดําเนินงานขององคกรทําใหองคกรประสบความสําเร็จ
๔. อุปสรรค (Threat) คือ ปจจัยตางๆภายนอกองคกรที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน เปนขอจํากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใหหมดไป
การใชหลักการ SWOT ในการวิเคราะหปญหานั้นจะแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
๑. การวิเคราะหจากปจจัยภายใน (Internal analysis) โดยเปนการวิเคราะหจากจุดแข็งและจุดออนของ
องคกร
๒. การวิเคราะหจากปจจัยภายนอก (External analysis) โดยเปนการวิเคราะหจากโอกาสและอุปสรรค ซึ่งจะ
เกี่ยวของกับสังคม การเมือง ประชาชน เศรษฐกิจ เปนตน
โดยในการวิเคราะหตามหลักการ SWOT ตองหาจุดแข็งเพื่อลบจุดออน รวมถึงหากลยุทธสรางความแข็งแกรง
ภายใตโอกาสที่เกิดขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากอุปสรรคตางๆ ดังนั้น SWOT จึงเปนหลักการวิเคราะหและ
วางแผนการทํางานขององคกร เพื่อใหบรรลุความสําเร็จและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการวิเคราะหนั้นตอง
วิเคราะหจากปจจัยภายในไดแก จุดแข็งและจุดออนขององคกร รวมถึงปจจัยภายนอกไดแก โอกาสและ
อุปสรรค เพราะนอกจากจะสามาร ถแกไขปญหาภายในและภายนอกองคกรไดแลว ยังทําใหองคกรมีประสิทธิภาพ
การทํางานที่ดียิ่งขึ้นอีกดวย
ประเด็นสําคัญ : หลักของ McKinsey หรือกรอบแนวคิดที่ใชพิจารณาและวางแผนเพื่อกําหนดกลยุทธใน
องคกรมี ๗ ประการ
๑. Strategy (กลยุทธ) คือ การวางแผนภายในองคกรใหเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ภายนอกและภายใน เพื่อใหองคกรมีขีดความสามารถ
๒. Structure (โครงสรางองคกร) คือ ลักษณะโครงสรางขององคกรที่แสดงความสัมพันธระหวางอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบ
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

๓.
๔.
๕.
๖.

Style (สไตล) คือ ลักษณะในการทํางานของผูบริหารมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของผูใตบังคับบัญชา
System (ระบบ) คือ วิเคาระหถึงระบบงานขององคกรทั้งการบริหารจัดการ ระบบปฏิบัติงาน
Staff (บุคลากร) คือ การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
Skill (ทักษะ) คือ พิจารณาถึงทักษะหรือความเชี่ยวชาญขององคกรวามีความชํานาญหรือชํานาญใน
ดานใด
๗. SharedValue (คานิยม) คือ คานิยมรวมกันในองคกร ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เริ่ มจากการพิจารณาองคประกอบทั้ง
๗ตัวกับกลยุทธที่องคกรใชอยูในปจจุบัน หรือกลยุทธ
ที่คิดวาจะใชในอนาคต อาจจะใชการวิเคราะหแบบกําหนดขอดีและขอดอยขององคประกอบแต
ละตัว เชน การวิเคราะหอาจจะพบวาทักษะของพนักงานไมเหมาะสมกับกลยุทธที่มุงเนนการพัฒนาดาน
นวัตกรรม หรือองคกรมีโครงสรางหลายระดับไมคลองตัวกับกลยุทธการแขงขันที่รวดเร็ว
นอกจากนี้ สามารถทําใหรูวาองคประกอบแตละตัวมีความสัมพันธกันอยางไร และองคประกอบแตละตัวจะตอง
พัฒนาอีกมากนอยแคไหนเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายความสําเร็จที่วางไว

ผูสรุปองคความรู : นายฉัตรดนัย ดวงมหาสอน นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๙

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : การบริหารงานและพัฒนาองคกรแนวใหมในยุคดิจิทัล
ผูบรรยาย : ดร.รัฐศาสตร กรสูต (รองผูอํานวยการสนง.สงเสริมการเศรษฐกิจดิจิทัล)
วัน/เวลาบรรยาย : วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.45 – 16.15 น.
ประเด็นสําคัญ : การบริหารงานและพัฒนาองคกรแนวใหมในยุคดิจิทัล
ปจจัยหลักในการขับเคลื่อนองคกรไปสูยุคดิจิทัล 4.0
1. Process กระบวนการหรือขั้นตอนในการทํางาน ซึ่งจากเดิมเปนการดําเนินการแบบ Water Flow
คือ จากบนลงลาง
3 Models of process
1. New Service เปนการกําหนดวิธีการทํางานใหมเลย เชน การสรางนวัตกรรมใหม
๒. Alternative การสรางทางเลือกเพิ่มขึ้นจากงานเดิมที่มีอยู ( Existing Services) เชน การยื่นคํารอง
แบบออนไลน ซึ่งเปนการเพิ่มทางเลือกแตก็ยังสามารถยื่นคํารองไดดวยตนเองอยู
๓. Complimentary เปนการนํากระบวนงานเดิมที่มีอยูมาทบทวนและปรับปรุงใหดีขึ้นValue
( add)
๒. Platforms & Data เครื่องมือและขอมูล ตองมีเครื่องมือในการทํางานซึ่งรองรับขอมูลอยางครอบคลุมและ
มีการบริหารจัดการขอมูลอยางเปนระบบสามารถนํามาใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพบน Platforms
ที่ทันสมัยเชน การใชระบบไลน อีเมล เฟสบุค ฯลฯ
๓. People เปรียบเสมือนโครงสรางองคกร การขับเคลื่อนองคกรในยุคดิจิทัลไมควรมีสายงานแบบลึก จะทํา
ใหการขับเคลื่อนไดชา หากสายงานในองคกรอยูในระดับราบจะทําใหองคกรขับเคลื่อนตัวไดรวดเร็ว

ผูสรุปองคความรู : นางเบ็ญจมาศ พุมชาง นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ปทุมธานี

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : ทักษะการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ
ผูบรรยาย : นายมาโนชญ แสงแกว ผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
วัน/เวลาบรรยาย : วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : สมรรถ คือคุณลักษณะที่ซอนอยูในตัวบุคคลที่ผลักดันใหสรางผลใหสูงกวาเกณฑหรือเปาหมาย
: ๑๐ ทักษะที่ตลาดงานทั่วโลกตองการ ป ๒๐๒๐ (Top 10 skills you will need by 2020)
จากรายงาน “ The Future of Jobs” ที่จัดทําขึ้นโดย “ World Economic Forum”
ไดรวบรวมคุณลักษณะที่ตลาดงานทั่วโลกตองการ ป ๒๐๒๐ ที่ครบคลุมทุกสายอาชีพทุกระดับการทํางานตั้งแต
ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหารควรมี ประกอบดวย
๑) ทักษะการแกปญหาที่ซับซอน (Complex Problem Solving)
๒) ทักษะการคิดวิเคราะห (Critical Thinking)
๓) ทักษะความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ (Creativity)
๔) ทักษะการจัดการบุคคล (People Management) )
๕) ทักษะการทํางานรวมกัน (Coordinating With Others)
๖) ทักษะความฉลาดทางอารมณ (Emotional intelligence)
๗) ทักษะรูจักประเมินและตัดสินใจ (Judgment and Decision making)
๘) ทักษะมีใจรักบริการ (Service orientation)
๙) ทักษะการาเจรจาตอรอง (Negotiation)
๑๐) ทักษะความยืดหยุนทางความคิด (Cognitive Flexibility) ใหเขากับสถานการณใหมๆ
โดยในป ๒๐๒๐ งานบางประเภทจะมีความตองการกําลังคนนอยลง แตในขณะที่ตําแหนงงาน
บางสวนหายไป ก็จะเกิดงานประเภทใหมขึ้นมา เชน ตําแหนงดาน Data Security เปนตน ดังนั้น ระบบ Big
Data จะมีบทบาทในการเก็บรายละเอียดมาวิเคราะหวาตองการอะไร ตรงกับงานอะไร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไมเคย
รอใคร ผูนําและเราตองริเริ่มบมนิสัยเหลานี้ไวไมสายเกินกวาที่จะสรางทักษะเหลานี้ ไมยึดติดกับความเห็นหรือ
ความคิดเดิมๆ ที่เคยทํามา

ผูสรุปองคความรู : นายอํานาจ อัตวรอนันต นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักแรงงานสัมพันธ

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน มิติดานแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม
ผูบรรยาย : ดร.อมรเทพ จาวะลา
วัน/เวลาบรรยาย : วันศุกรที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : ประเทศไทยจะสามารถเดินหนาเขาสูระบบเศรษฐกิจในรูปแบบใหม ที่เรียกวา Thailand ๔.๐
ใหสําเร็จเราตองหาหนทางเรงพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประเทศไทยในปจจุบันกําลังมีปญหาขาดแคลนแรงงานมี
ทักษะ ขณะที่จํานวนแรงงานก็กําลังมีแนวโนมลดลงตามภาวะสังคมสูงอายุ การแกปญหาที่ผานมาเปนการเลี่ยง
การเผชิญหนากับปญหา คือ การใชแรงงานตางดาวเพื่อทดแทนแรงงานดอยฝมือที่ขาดแคลน ถาแรงงานของไทย
ยังไรฝมือ ขาดทักษะในการประกอบกิจการ หรือไมสามารถตามเทคโนโลยีไดทันแลวการลงทุนดานนวัตกรรมที่
หวังจะเพิ่มมูลคาการผลิต เขาสู Thailand ๔.๐ ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จ
โครงสรางประชากรไทยเดิมประชากรเด็กมีมากขึ้นแตมาระยะหลังเริ่มลดลงจนจะเปนประชากร
สูงวัยมากขึ้นเมื่อสังคมสูงอายุมาแทนที่เศรษฐกิจจะโตชาลง และไมใชแคประเทศไทย ทุกประเทศในอาเซียนก็
กําลังเจอ ชาหรือเร็วแตกตางกัน
การพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผานมาจากโมเดล ๑.๐ เนนดานเกษตรกรรม
โมเดล ๒.๐ เนนอุตสาหกรรมเบา โมเดล ๓.๐ เนนดานอุตสาหกรรมหนัก และโมเดล ๔.๐ เนนอุตสาหกรรมที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ซึ่งเปนการเปลี่ยนผานโครงสรางเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม (เปลี่ยนจากผลิตมากไดนอย เปนสรางสรรคมากจะไดมาก) ขณะนี้ประเทศไทยยังอยูในโมเดล ๓.๐
และจะใชเวลาไมเกิน ๕ ป ที่จะตองเริ่มตนเขาสู ๔.๐ และคาดวาจะเขาสูยุค ๔.๐ อยางสมบูรณภายใน ๒๐ ป
ภาครัฐและเอกชนตองปรับเปลี่ยนอะไรบาง ตอง “สานพลังประชารัฐ” โดยมุงเนนการมีสวนรวม
ของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตางๆ โดยเนนตาม
ความถนัดและจุดเดนของแตละองคกร และมีภาครัฐเปนตัวสนับสนุน
สิ่งที่ตองปรับปรุงและพัฒนาในระดับเบื้องตน
- เพิ่มแรงงานมีฝมือในระดับอาชีวะ
- ยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของแรงงาน
- เพิ่มความสามารถในการแขงขันของไทย
- เนนจุดแข็งที่มี เชน อุตสาหกรรมยานยนต และอิเล็กทรอนิกส
- ดึงดูด FDI
- สงเสริมดานอารแอนดดี
คนไทยและประเทศไทยไดอะไรบางจากโมเดลประเทศไทย ๔.๐
สิ่งที่ไดแบงเปน ๒ สวน คือ สวนธุรกิจ/อุตสาหกรรม จะปรับตัวและยกระดับการพัฒนาไปสู
ธุรกิจที่ผลิตสินคาที่เปนที่ตองการในตลาดโลกมากขึ้น และมีการลงทุนใหมๆ เกิดขึ้น สวนคนไทย ก็จะมีรายไดตอ
หัวสูงขึ้น มีการจางงานมากขึ้น และมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก
- กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

ควบคุม

- กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย
- กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนตและระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกส

- กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐ
และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว
- กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง
สรุป-ไทยแลนด ๔.๐ ตองการแรงงานแบบไหน
- ปรับตัวใหทัน งานบางอยางแมจะหายไป แตก็มีงานใหมเพิ่มขึ้นมา แรงงานไรฝมืออาจ
ถูกแทนที่ดวยเครื่องจักรได
- กฎระเบียบตองคลองตัว เพื่อรองรับชั่วโมงการทํางานที่ไมเปนเวลาตายตัว ทํางานที่
บาน หรือใชโทรศัพทเขาประชุม
- ทักษะหลากหลาย เพื่อใหทันกับสถานการณ

ผูสรุปองคความรู : นางอัญชลี วรรณศรี นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู
หัวขอวิชา : การบริหารความขัดแยง/การแกไขปญหาโดยสันติวิธี
ผูบรรยาย : นายสุวิทย สุมาลา
วัน/เวลาบรรยาย : วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : ทาน ไดใหหลักเกณฑ กฎระเบียบ กติกา ขั้นตอน กระบวนการและประสบการณ ที่เกิดขึ้นจริง
ในการทํางานสรุปไดดังนี้ ความขัดแยง คือปญหาที่เปนเงื่อนไขระหวางบุคคลหรือกลุมคนที่เกี่ยวของ ที่ตองพึ่งพากัน
มีความรูสึกโกรธ คิดวาอีกฝายหนึ่งผิด และมีพฤติกรรมที่ทําใหเกิดปญหา ในการแกปญหาตองดูวาความขัดแยงเกิด
ระหวางบุคคล ภายในทีม หรือระหวางทีม สาเหตุของความขัดแยง เกิดจากสภาพแวดลอมที่ตางกัน ผลประโยชน
ขัดกัน บทบาทตางกัน การปฎิบัติตางกัน มีอคติตอกัน มีคานิยมและการรับรูที่ตางกัน สัญญาณของความขัดแยง เกิด
จากการไมใหความรวมมือ ไมชวยเหลือกัน ไมพูดคุยกันหรือไมปรึกษาหารือกัน ไมไวใจซึ่งกันและกัน กระบวนการ
จัดการความขัดแยง ดูวาเปนความขัดแยงระหวางบุคคล ในทีม หรือระหวางทีม เมื่อดูองคประกอบแลว กําหนด
เปาหมายและวิธีการแกไขความขัดแยงที่จะเขาไปแกไขใหถูกตอง ซึงการแกไขขอขัดแยงมีแบบตางๆ ดังนี้
๑. AVOIDING STYLE (สไตลเตา) คือการหลบหลีกความขัดแยง ลักษณะสําคัญ คือ เพิกเฉยในการแกไขปญหา
หลีกเลี่ยงไมเผชิญหนา เปนการลดภาวะตรึงเครียดไดระยะหนึ่ง อาจใหคนอื่นแกไขหรือตัดสินใจแทนตน วิธีการนี้
นําไปสูการแพ-แพ หรือชนะ-ชนะ สถานการณที่เหมาะสมกับการนําไปใช ใชในกรณีที่ผลประโยชนที่ไดรับไมสูง
เปนเรื่องเล็กๆนอยๆ เมื่อเผชิญหนายังมีสัมพันธภาพในงาน ตองการยืดเวลาหรือซื้อเวลา ขอดี ใชกับการแกไขปญหา
เล็กๆนอยๆไมทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ ไมเปนคนคิดเล็กคิดนอยจุกจิก
ขอเสีย อาจทําใหปญหาลุกลามใหญโตได กลายเปนคนหนีปญหาไมกลาตัดสินใจ
๒. COMMPOTING STYLE (สไตลปลาฉลาม) คือการบังคับหรือการแขงขัน ลักษณะสําคัญ ฝายที่ใชกลยุทธนี้
หาชองทางที่จะไดผลประโยชนสูงสุด เปนการนําไปสูการแขงขันที่ชนะ-แพ ตองมีขอมูลและมีอํานาจมากพอและ
ถูกตอง จะทําใหไมมีการติดตอสัมพันธกับฝายตรงขามอีกเลย สถานการณที่เหมาะกับการนําไปใช เมื่อเกิดความ
ขัดแยงที่เกี่ยวของกับความแตกตาง ไมนึกถึงสัมพันธภาพ ตองการยุติขอขัดแยงเร็ว ตองการตัดสินใจแบบพิเศษ
ขอดี แกปญหาไดเด็ดขาด ไมตองการมีสัมพันธภาพ ตองรีบตัดสินใจ ขอเสีย อาจจะมองวาเปนเผด็จการ ไมรับฟง
ความคิดเห็นผูอื่น ไมมีการประนีประนอม
๓. ACCOMMODATING STYLE (สไตลตุกตาหมี) คือการปรองดอง การยอมรับ ลักษณะสําคัญ คือใหความ
ชวยเหลือฝายตรงกันขาม ไมคํานึงถึงผลประโยชน เหมาะกับความขัดแยงรุนแรง ผล คือแพ-ชนะ
สถานการณที่
เหมาะสมที่จะนําไปใช เมื่อตองการมีสัมพันธภาพไมตองการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด มีเวลาจํากัด ตองการอยูรอด ขอดี
เนนเรื่องความสัมพันธ เปนเรื่องเล็กๆนอยๆ ยืดหยุนได เสียสละ ขอเสีย ตองรับภาระทุกเรื่อง ตองถูกเอาเปรียบ
แกปญหาในระยะยาวไมได
๔. COMPROMISING STYLE (สไตลสุนัขจิ้งจอก) คือการประนีประนอม ลักษระสําคัญ คือใหความสําคัญ
ทั้งเปาหมายและสัมพันธภาพ ยอมเสียสละ ผลคืW
อ IN-WIN หรือ LOSE-LOSEสถานการณที่เหมาะสมกับการนําไปใชใช
ในเรื่องที่ไมซับซอนที่ยุติงายๆ กรณีผูขัดแยงมีอํานาจใกลเคียงกัน ไมมีเวลาที่จะรอตอไป เนน พบกันครึ่งทาง ขอดี
รูจักการเจรจาตอรอง เหมาะกับนักแรงงานสัมพันธ ทุกฝายพอใจ ขอเสีย ใชไมไดกับกรณีที่ตองเลือกเอาอยางใดอยางห
๕. COLLA&OATING STYLE (สไตลนกฮูก) คือการสรางความรวมมือ ลักษณะสําคัญ คือไดผลประโยชนสูงสุดทั้ง
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สองฝาย มีการรวมมือซึ่งกันและกัน มีการชนะทั้งสองฝาย รูขอมูลอีกฝายดี ความขัดแยงไมรุนแรง มีเวลาพอสมควร
ผลคือ WIN-WIN สถานการณที่เหมาะสมกับการนําไปใช ตองการมีสัมพันธภาพ ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา ใชเมื่อเกิด
ขอขัดแยงระดับปานกลาง ขอดี เกิดความสัมพันธเทากัน มีความรวมมือรวมใจ แกปญหาดวยเหตุผล ขอเสีย ใชไมได
หากมีขอขัดแยงที่แตกตางกัน เพราะฉะนั้นการแกไขปญหาเลือกใชสไตลการแกปญหาใหเหมาะสมกับสถานการณ
การวิเคราะหสถานการณเพื่อแกไขขอขัดแยง มีแนวทางการไกลเกลี่ยขอขัดแยงที่ชัดเจน วิธีการและเทคนิคที่ใชใน
การแกไขขอขัดแยงหรือขอพิพาทแรงงาน มีการสื่อสาร การเจรจาตอรอง การเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือขอขัดแยง
ผูไกลเกลี่ยควรรูจักใชเทคนิคในการดําเนินการ เชน ใชจังหวะที่เหมาะสม ใชการเจรจาตอรองรวมและเจรจาแยกตาม
ความเหมาะสม การสรางบรรยายที่ดีในการไกลเกลี่ย การหยิบยกระเบียบ กฎหมาย กติกามาใชในการไกลเกลี่ย
การโนมนาวคูกรณี การใชบุคคลภายนอกเพื่อประโยชนในการไกลเกลี่ย
ผูสรุปองคความรู : นางสมจิต สมพงศ นิติกรชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๗

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู
หัวขอวิชา : ทักษะการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ
ผูบรรยาย : ผูอํานวยการสํานักแรงงานสัมพันธ
วัน/เวลาบรรยาย : วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : ผูอํานวยการสํานักแรงงานสัมพันธ ไดใหหลักในการทํางานสรุปไดดังนี้
๑. การครองตน ในการทํางานตองมีความทะเยอทะยานศึกษาเสนทางกาวหนาในสายงาน
อาชีพ ตั้งเปาหมายชีวิตใหกับตนเองใฝหาความรูอยูเสมอ
๒. การครองคน ผูบังคับบัญชามีหนาที่ดูแลลูกนอง มีการสอนงาน ใหคําปรึกษา แกไข
ปญหาเมื่อลูกนองมีปญหา
๓. การครองงาน การทํางานตองมีการวางแผน ออกแบบระบบงานใหทํางานไดงายขึ้น
ใชเวลานอยลง ใหความสําคัญกับการติดตามงาน (Moniter) มีการประเมินผลของแผนและปรับปรุง
แผนงาน เมื่อพบวามีปญหาและอุปสรรค
ผูสรุปองคความรู : นางรุงฤดี ตั้งวรเชษฐ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๗

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
ผูบรรยาย : อ.มะลิวัลย บุษบงค
วัน/เวลาบรรยาย : วันเสารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ :
ความสําคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี
- เปนที่ยอมรับของสังคม
- สงางาม นานับถือ และประทับใจตอผูพบเห็น
- เพิ่มความมั่นใจในตนเอง
- เพิ่มโอกาสในความสําสําเร็จในการติดตอ, การประสานงาน
- ตนเองมีภาพลักษณที่ดี
- องคกรมีภาพลักษณที่ดี
องคประกอบของบุคลิกภาพ
๑. รูปลักษณภายนอก เปนประการแรกที่ปรากฏแกสายตาผูพบเห็น การแตงกายที่ดูนาเชื่อถือ สะอาด
เรียบรอย เหมาะสมกับตําแหนง วัย และสถานการณ จะชวยเพิ่มโอกาสของความสําเร็จในการทํางานมากขึ้น
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
ตองดูแลรักษารูปราง ดูแลรักษาสุขภาพ ดูแลจัดแตงทรงผมใหเหมาะกับตนเอง การแตงหนา การแตง
กายเพราะการรูจักแตงกายเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เพราะบงบอกวาคุณใหเกียรติ
ตัวเองไหม คุณใหเกียรติสถานที่ที่คุณไปไหม และคุณใหเกียรติองคกรหรือหนวยงานที่คุณสังกัดอยูแคไหน โดย
ใชหลัก ๓ ส. ในการแตงกาย ๑) สุภาพเรียบรอย ความเหมาะสมกับกาลเทศะ ๒) สะอาด ตั้งแตเสนผมจนถึง
เล็บเทาตองไดรับความเอาใจใสอยูเสมอ ตองสะอาดทั้งรางกายและเครื่องแตงกาย ๓) ส. สวยงาม การแตงกาย
ที่สวยงาม ทําใหนามอง เปนเสนหอยางหนึ่งตอผูพบเห็น
๒. ภูมิปญญาดี สื่อความหมายดี ตองมีความเฉลียวฉลาด มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สิ่งที่เปนประโยชน
แกองคกรได มีความสามารถในการพูด การโตตอบที่ดี มีความฉลาดแหลมคมในการสนทนาและตองมีขอมูล
อยางเพียงพอ เพื่อประกอบการพูด ดังนั้นจําเปนตองติดตามขอมูลขาวสารอยูเสมอ จะไดทันสมัย และใช
ภาษาพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. บุคลิกภาพทางอารมณ และจิตวิทยา (EQ) ตองเปนผูมีความมั่นคงทางอารมณ มีความกลาหาญใน
การเผชิญกับอุปสรรคตางๆ อยางไมยอทอตอความยากลําบาก มีจิตใจเปนประชาธิปไตย เคารพสิทธิ รับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น มีศิลปะในการสื่อสาร รูจักชมเชย พูดจาโนมนาวจูงใจคนเปน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทํางาน
ไดสําเร็จตามเปาหมายที่เราวางไว
ผูสรุปองคความรู : นางสาวกานดา บุญมา นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
ศูนยความปลอดภัยในการทํางานเขต ๗ (ราชบุรี)

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : การเสริมสรางภาพลักษณและบุคลิกภาพสําหรับนักบริหาร
ผูบรรยาย : อาจารยมะลิวัลย บุษบงค และอาจารยทองบอ บุษบงค
วัน/เวลาบรรยาย : วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ :
องคประกอบของบุคคลิกภาพ ประกอบดวย
๑. รูปลักษณภายนอก เชน รูปราง การแตงกาย กิริยาทาทาง
๒. การสื่อสาร
๓. อุปนิสัย ความฉลาดทางอารมณ EQ
๔. มารยาททางสังคม
มารยาททางสังคม
นักบริหารตองเรียนรูมารยาทตาง ๆ ทางสังคมและปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ เพราะ
นอกจากจะไดรับการยอมรับจากคนทั่วไปแลว ยังเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับตนเองและองคกร
ที่สังกัดอยูอีกดวย มารยาททางสังคมโดยทั่วไปที่ควรทราบ มีดังนี้
๑. การทักทายเมื่อพบผูใหญหรือคนที่รูจัก ใหยกมือไวพรอมทั้งกลาวคําทักทายดวยความยินดีและทาทาง
ยิ้มแยมแจมใส ซึ่งเปนการแสดงถึงความเปนคนที่มีอัธยาศัยไมตรีอันดี
๒. การแนะนําบุคคล ควรแนะนําผูอาวุโสนอยใหรูจักกับผูอาวุโสมากกวา แนะนําผูมียศตําแหนงต่ํากวา
ใหรูจักกับผูมียศตําแหนงสูงกวา แนะนําญาติผูนอยใหรูจักญาติผูใหญ
๓. การรับประทานอาหาร มีขอควรปฏิบัติดังนี้
๓.๑ ผาเช็ดปาก ใหพับเปนสองสวนหันสวนที่เปนริมออกแลววางไวบนตัก เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ
กอนลุกใหพับและวางไวบนโตะอาหารดานซายมือ กรณีที่ยังรับประทานอาหารอยู แตตองออกไปทําธุรสวนตัว ให
วางไวที่เกาอี้
๓.๒ การรับประทานขนมปง กอนรับประทานใหบิออกเปนสองทอน หรือเล็กวานั้นเวลารับประทาน
ใชมีดปายเนยทีละชิ้น หรือทีละคํา
๓.๓ การรับประทานอาหารประเภทซุป การใชชอนจะตองตะแคงชอนน้ําซุปออกนอกตัวเพื่อปองกัน
ไมใหกระเด็นโดนเสื้อ ถากลัววาจะมีซุปหยดก็อาจใชชอนปาดเบาๆ กับขอบถวยซุป แตตองไมใหเกิดเสียงดัง
๓.๔ การรับประทานอาหารประเภทปลาและเนื้อ อุปกรณที่จะตองใชคือมีดและสอม ใชมือขวาจับมีด
มือซายจับสอม กดชิ้นเนื้อแลวตัดเปนชิ้นที่ละคํา รับประทานจนหมดไมควรตัดเนื้อเปนชิ้นเล็กๆ ไวเต็มจานเพราะ
นอกจากไมนาดูแลวยังทําใหเสียรสชาติดวย
๓.๕ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จใหวางมีดและสอมบนจาน โดยรวบเขาหากันเพื่อเปนการแสดงให
บริกรไดทราบและเก็บอุปกรณให
๓.๖ แกวน้ําดื่มจะวางอยูดานขวามือ และการดื่มน้ําควรดื่มครั้งละ 2 อึก
๔. การใหของขวัญของที่ระลึก ควรจะมีการศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมของผูรับ และความเหมายของ
ของขวัญที่จะมอบใหผูรับดวย
๕. การแลกนามบัตร ใหยื่นใหดวยตัวเอง อยาพยายามสงตอหรือผานผูอื่นโดยไมจําเปน หรืออยาใชวิธีวาง
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

บนโตะแลวเลื่อนไปใหเพราะนั่นหมายถึงการไมใหเกียรติอีกฝาย เวลายื่นนามบัตรใหอีกฝายใหอยูในระดับที่อีก
ฝายอานนามบัตรไดสะดวก ประมาณระดับหนาอกไมสูงและไมต่ําจนเกินไป นามบัตรที่จับใหหันหนาใหอีกฝาย
อานขอความบนนามบัตรไดเลย ฉะนั้นจะกลับหัวเมื่อมองจากฝงผูให นิ้วโปงที่จับนามบัตรนั้นอยาใหทับหรือปดบัง
ชื่อของเรา ทางที่ดีคือนิ้วโปงชี้ไปที่ชื่อของเรา เพราะนั่นคือเปาสายตาของอีกฝาย เมื่อรับนามบัตรแลว ใหอาน
นามบัตรของอีกฝายทวนตําแหนงใหเขาใจ (จะไดไมเรียกผิด) อยานํานามบัตรมาเปนอุปกรณทําใหมือไมวาง เชน
หยิบมาหมุนเลน พลิกเลน เพราะนั่นเปนการไมใหเกียรติอีกฝาย อยาเอานามบัตรใสกระเปากางเกง เพราะ
อาจจะยับ ควรเก็บใสกลองนามบัตรแบบพกพา
๖. การยืน
๖.๑ การยืนแบบธรรมดาสนเทาชิด ปลายเทาแยกเล็กนอย แขนแนบลําตัวไมกอดอกหรือลวงกระเปา
๖.๒ การยืนตอหนาผูใหญ ตัวตรงเทาชิด แสดงความนอบนอม ศรีษะกมเล็กนอย สองมือประประสาน
ไวขางหนา
๗. การเดินกับผูใหญ ไมเดินนําหนา (ยกเวนเมื่อตองเปนคนนําทาง) ใหเดินเยื้องไปดานขางหรือดานหลัง
๘. การขึ้นบันไดใหผูใหญขึ้นกอน สวนการลงบันไดใหผูนอยลงกอน โดยยึดหลักผูนอยดูแลความปลอดภัย
ใหผูใหญ และการขึ้น-ลงบันได ตองชิดขวาเสมอ
๙. การเยี่ยมผูปวย ควรโทรเขาไปนัดหมายเวลาลวงหนาเพื่อใหคนไขไดเตรียมตัว และไมควรถายภาพ
ผูปวยลงเฟสบุค เนื่องจากผูปวยอาจไมอยากใหคนอื่นทราบวากําลังปายหรือไมอยากใหเห็นภาพตอนปวย

ผูสรุปองคความรู : นางสุจิตรา วันดี ตําแหนง นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดขอนแกน

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : ทักษะการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ
ผูบรรยาย : นายสมบูรณ ตรัยศิลานันทผูตรวจราชการกรม
วัน/เวลาบรรยาย : วันเสารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ :
๑. แสวงหาความรู ติดตามขาวสารและทันตอสถานการณที่เปนปจจุบัน
๒. มีความรูในการบริหารจัดการที่ดีในการทํางานและการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับครอบครัว
๓. มีทักษะในการทํางานที่หลากหลาย มีความอดทน
๔. มีความคิดสรางสรรค หากแนวทางในการทํางานใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและประเทศชาติ
๕. มีการนําเสนอผลงานที่โดดเดนใหผูบังคับบัญชาทราบและสามารถนําเสนอผลงานได จะทําใหเราประสบ
ความสําเร็จ “งานดี งานเดน เจานายมองเห็น”
๖. มีหลักในการทํางานขอใหคิดในแงบวก จะทําใหเราทํางานอยางมีความสุข
๗. ดูแลสุขภาพ ควรมีเวลาในการออกกําลังกาย และหมั่นตรวจสุขภาพประจําปการมีสุขภาพดี จะทําใหเรา
ทํางานไดอยางมีความสุข
๘. มีความซื่อสัตย สุจริต ในการทํางาน
๙. มีหลักในการทํางานเปนทีม มีการวางแผนงานรวมกันเพื่อใหงานประสบความสําเร็จ
๑๐. มีความรูจักอดกลั้นและอดทนทั้งทางอารมณและจิตใจ สุดทายคือการรูจักใหอภัย ไมอาฆาตแคน
มีเมตตาธรรมรูจักใหอภัย จะทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
๑๑. มีความคิดสรางสรรคใหบังเกิดสิ่งที่เปนไปได และตองมีความสามารถในการจัดระบบความคิดให
เชื่อมโยง มองถึงองคกรรวมของปญญาทั้งหมด นอกจากการคิดอยางมีระบบแลว ยังตองรูจักวิเคราะห
สถานการณตาง ๆ ไดชัดเจน มีความสามารถในการคิดแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเปนนักคิด
นักวิเคราะหแลว ยังตองมีทักษะในแตละเรื่องดี
๑๒. มีทักษะในการตัดสินใจ ตองมีการจัดการที่ดี มีทีมงานที่แข็งแกรง มีขอมูลที่ถูกตองมากพอและ
ทันสมัย ทักษะในการแกไขปญหา ทักษะในการสรางทีมงาน
๑๓. มีรอบรูและมีขอมูลที่ทันสมัย มีเทคนิคในการทํางาน เพราะการรอบรูและมีขอมูลที่ดีชวยใหการ
ตัดสินใจถูกตอง แมนยําขึ้น จึงตองรูลึก รูรอบ รูกวาง รูไกล กระตือรือรนอยูเสมอ เปนนักอาน ขยันใฝหาความรู
ชางสังเกต รูจักฟงถือเปนกลยุทธสําคัญอยางหนึ่งที่จะนําไปสูความสําเร็จของงาน สวนเทคนิคจะชวย
ประหยัดเวลาและทรัพยากรอื่น ๆ มิใหสิ้นเปลือง เทคนิคที่ดีไมควรมีความสลับซับซอนมากเกินไป สามารถ
เขาใจและงายตอการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จได
ผูสรุปองคความรู : นางกมลรัตน ไชยบุดดี นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย
ผูบรรยาย : นายฐาปบุตร ชมเสวี
วัน/เวลาบรรยาย : วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : ปจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว สิ่งสําคัญที่ผูบริหารจะตองบริหารเปนอันดับ
แรกหนีไมพนเรื่องการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับผูปฏิบัติงานทั้งองคกรวาจะ
ดําเนินชีวิตอยางไรในยุคTHALAND 4.0 สําหรับทักษะในการบริหารงานมี ๔ เรื่อง ดังนี้
๑. เกงงาน ผูบริหารงานที่ดีตองเปนคนที่ทํางานเกง มีการเรียนรูและพัฒนาการทํางานของ
ตนเองตลอดเวลา และตองมีประสบการณทํางาน การเปนผูบริหารที่ดีจะตองสอนงานลูกนองและแกไขปญหาได
๒. เกงคน ผูบริหารตองดูแลลูกนอง และฟงคําสั่งของเจานาย ดังนั้น ผูบริหารจะตองเปนคนที่
มีมนุษยสัมพันธ เปนนักสื่อสาร เปนแบบอยางที่ดีของนอง ๆ เปนคนรูจักวางตัวเอง เปนคนที่รูจักมรรยาททางสังค
๓. เกงคิด งานของผูบริหารจําเปนอยางมากตองใชความคิด เชนเรื่องการพัฒนางานอยูเสมอ
๔. เกงดําเนินชีวิต ผูบริหารที่เกงงาน เกงคน เกงคิด แตขาดทักษะในการดําเนินชีวิตจะทําให
ชีวิตนั้นลง
ในยุคปจจุบันเราตองยอมรับวาผูบริหารตองทํางานหนักกวาในอดีต สิ่งที่ผูบริหารควรทํามี ดังนี้
๑. ความกลา ตองกลาคิด และตัดสินใจ
๒. ความรูในงานที่ตองรับผิดชอบ
๓. ตองมีความเปนธรรม เที่ยงตรง
๔. ตองยอมรับความแตกตางที่สรางสรรค
๕. การบริหารความขัดแยง
๖. ตรวจสอบ โปรงใส
๗. ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

ผูสรุปองคความรู : นางสาวบุบผา รัตนชาติชัย นักวิชาการแรงานชํานาญการ
กองความปลอดภัยแรงงาน
หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

สรุปองคความรู

หัวขอวิชา : การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สําหรับนักบริหาร
ผูบรรยาย : ผศ. ดร. สาโรจน พรประภา
วัน/เวลาบรรยาย : วันศุกรที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ประเด็นสําคัญ : การเปนนักบริหารที่ดี นอกเหนือจากความรูในงานที่ตนรับผิดชอบ ความคิดสรางสรรค
ความสามารถในการบริหารคนแลว ยังมีสิ่งสําคัญอีก ๓ ประการที่นักบริหารจําเปนตองมี ไดแก คุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการขับเคลื่อนและนําพาองคกร
ใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจและเปาหมายที่กําหนดไว
นักบริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล จะเปนนักบริหารที่ยึดถือกฎระเบียบ
ในการปฏิบัติงาน มุงเนนที่คุณภาพของผลงาน ทํางานเปนทีมและมีความเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงยึดหลัก
ในการบริหารบานเมืองที่ดี มีความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและผูอื่น
กรอบสําหรับการเปนนักบริหารที่ดี ประกอบดวย
๑. มีภาวะผูนํา
๒. มีการวางแผนเชิงกลยุทธ
๓. คํานึงถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของ
๔. มีการประเมินที่ดีและยุติธรรม
๕. สามารถประเมินศักยภาพและความสามารถของผูใตบังคับบัญชา
๖. มีกระบวนการจัดการ
๗. มีผลลัพธในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในทุกดาน
นอกจากนี้ ผูบริหารที่เกง จะสามารถ
๑. สามารถประเมินทิศทางและแนวโนมในอนาคตได
๒. สามารถพัฒนาทีมงานไปไดพรอม ๆ กัน
๓. รูวาความผิดพลาดเปนเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได ยอมรับและหาทางแกไข
๔. ไมเพิกเฉยตอสภาพแวดลอม
ผูสรุปองคความรู : นางสาวอติกานต ซื่อสัตย นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
กองความปลอดภัยแรงงาน

หลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุนที่ ๒๗
ระหวางวันที่ ๘– ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองอบรมVolume ชั้น ๒ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
และศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

