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ทีม่าของหลกัสตูร 

องค์กรทั้งในปัจจบุัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหนา้งานที่เพียบพรอ้มไปด้วยสติปัญญา 

ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้น า และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเปน็ที่น่าเชื่อถือและศรัทธา

ต่อคนในองคก์รหรือผู้ใตบ้งัคับบัญชาในองค์กร สามารถน าพาองค์กรธุรกจินั้นให้เจริญเติบโตกา้วหน้า

และประสบความส าเรจ็ได้  แต่องค์ประกอบที่ส าคญัที่สุดที่จะท าให้องคก์รธรุกจิประสบความส าเรจ็ได้ก็คือ 

การบริหารงาน นั่นเอง ซ่ึงจะต้องหาเทคนิควิธีการ และรูปแบบอย่างไรทีจ่ะท าให้การบรหิารงานนัน้มี

ประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเปา้หมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถกูตอ้ง และเกดิผล เพราะว่าการที่

สามารถบรหิารจัดการงาน แม้กระท่ังการบรหิารคนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ จะท าให้สามารถลดต้นทุน และ

เพิ่มรายได้ท้ังทางตรงและทางอ้อมใหก้บัองคก์ร จึงมีความจ าเปน็ที่ต้องมกีารเรยีนรู้ ท้ังแนวคิด  และ

รับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอยา่งไรให้สมัฤทธ์ิผล เพื่อเป็นการเสริมสรา้งพฒันาทักษะในความ

เป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมที่จะบรหิารจัดการกับทกุสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ 

สิง่ทีไ่ดร้บัจากการฝกึอบรม 

1. เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของหวัหน้างานยุคใหม่ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการบรหิารคน 

2. เพื่อเสริมสรา้งทกัษะในการเป็นผู้น าที่ได้งานและได้ใจคน 

3. เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกจิของผู้น าที่เป็นหัวหนา้งาน+ 

4. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแกห่ัวหนา้งาน 

5. เพื่อให้ผู้เข้าฝกึอบรมรู้และเขา้ใจในทกัษะการเป็นหัวหน้างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. เพื่อให้ผู้เข้าฝกึอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทกัษะตา่งๆทีจ่ าเป็นในการท างานร่วมกันเปน็ทีม

ที่ดีเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

 

The Topic 

Module 1 : Qualification &  Rules of Managerial Skills             

- การพัฒนาภาวะผู้น าในเชงิแนวคิดและการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นที่ยอมรบัจาก

ผู้ใตบ้ังคบับญัชา 

- ประเภทและบทบาทหนา้ทีค่วามรับผิดชอบของหัวหน้างาน 

- คุณสมบัติของผูบ้รหิารและหัวหน้างานยุคใหม ่
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- แนวทางการบรหิารงานสมยัใหม่ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ 

- เทคนิคการบรหิารคนในการคัดเลือกพนกังานให้ปฏบิตัิงานตามความสามารถ 

- การวางแผนงานในเชงิกลยทุธ์ และปฏิบัติเพื่อตอบสนองเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ   

- แบบฝกึหัด และกรณีศึกษา 

 

Module 2 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  Part 1 

Scheme : Communication , Problem Solving & Decision Making 

-ความส าคัญและการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร 

-อุปสรรคการสื่อสารต่างๆ และแนวทางการแก้ไข 

-เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจทัง้ระบบ  

Scheme : Delegation , Directing & Monitoring  

- เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจท างานและไดผ้ลงานที่ดี 

- เทคนิคและขั้นตอนการสัง่งานแบบมีส่วนร่วม 

- มาตรการต่างๆในการติดตามงานและการควบคุมงาน 

- กรณีศึกษา แบบฝกึหัด อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

 

Module 3 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  Part 2 

Scheme : Motivation 

- ความหมาย  ความเหมือน และความแตกตา่งของการจงูใจ 

- พฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ที่เป็นแรงจงูใจพื้นฐาน 

- สูตรส าเรจ็การจงูใจที่เป็นกระบวนการ และสามารถใช้ได้ในทุกโอกาส 

- เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บงัคับบัญชาท างานให้ 

- กรณีศึกษา แบบฝกึหัด อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

Scheme : Coaching Styles (OJT) 

- เหตุผลและความจ าเป็นที่ตอ้งมีการพัฒนาผูใ้ตบ้ังคบับญัชา 
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- เทคนิคและวิธีการพัฒนาผู้ใตบ้ังคบับญัชา 

- หลักการสอนงานในห้อง และหน้างาน 

- การเตรยีมความพร้อมเพือ่การสอนงาน 

- การท าแผนการสอนปฏิบตัิ 

 

Module 4 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  (Final) 

Scheme : Conflict & Team Management  

- การบรหิารความขัดแยง้ใหเ้กิดประโยชนใ์นการบริหารงาน 

- การบรหิาร และพัฒนาทมีงานในหน่วยงาน 

- ท าอย่างไรไม่ให้ลกูน้องลาออกบ่อย ๆ และการแก้ไขสถานการณข์องพนักงานที่ขาดความ

รับผิดชอบ 

- ศิลปะการบริหารจัดการลกูน้องประเภทต่างๆที่มีปัญหาเกีย่วกับพฤตกิรรมการท างาน 

- กิจกรรมการแสดงออกซ่ึงการพัฒนาการท างานเป็นทมี  

 

ผูเ้ขา้ฝกึอบรม  เหมาะส าหรบัผู้บริหาร ที่ปรึกษา  หัวหน้างานทกุระดบัในองคก์ร บคุคลผู้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องในการน าไปพัฒนา และฝึกอบรม  และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจในด้านการพัฒนาทักษะการเปน็

หัวหนา้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

วธิกีารและรปูแบบการฝกึอบรม 

1.บรรยายแบบสื่อสาร 2-3 ทาง 

2.การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝกึอบรม 

3.กรณีศึกษาแบบยกตัวอยา่งเปน็ Model Case Study(Workshop) 

4.สรุปและถาม-ตอบ เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 

 

 


