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หลักสูตร “Professional Management (for new Manager)”  
การบรหิารจดัการแบบมอือาชพี 

1.หลกัการและเหตุผล 

บคุลากรระดับจัดการ ถอืเป็นปัจจัยแหง่ความส าเร็จขององคก์ร เพราะการบรหิารจัดการคอืหัวใจ

หลักขององคก์ร แตปั่ญหาทีม่ักพบคอื บคุลกรหลายคนทีถ่กูเลือ่นต าแหน่งขึน้มาเป็นระดับจัดการ มักยดึ

ตดิ และเคยชนิกับ บทบาทหนา้ทีเ่ดมิ คอืเนน้การใชทั้กษะการปฏบิัตงิานเป็นหลัก  

แตก่ารขึน้มาเป็นระดับจัดการ สิง่ส าคัญ ทักษะในการบรหิารจัดการงาน และทักษะในการ บรหิาร 

แกปั้ญหา พัฒนาคน ซึง่ทักษะเหลา่นี ้บคุลากรหลายคนไมไ่ด ้เรยีนรู ้ไมม่ปีระสบการณ์ และ ขาดการ

พัฒนาทักษะดังกลา่ว ในชว่งทีเ่คยปฏบิัตงิานในระดับบังคับบัญชา ท าใหเ้กดิปัญหาในการท างานกับ

บทบาทใหม ่และเกดิปัญหาในการท างานกับคน เมือ่ไดเ้ลือ่นต าแหน่งขึน้มาท างานในระดับจัดการ 

และแมแ้ตค่นทีอ่ยูใ่นระดบัจัดการอยูแ่ลว้ ปัญหาส าคัญทีพ่บคอื หลายคนมักท างานอยูใ่นกรอบ

ความเคยชนิเดมิๆ อยูใ่นกรอบหนา้ทีเ่ดมิๆ ขาดการพัฒนารปูแบบการท างานหรอืขาดการพัฒนาตัวเองให ้

ทันตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปขององคก์ร สรปุคอืท างานไมส่อดคลอ้งกับแผนกลยทุธข์ององคก์ร 

ทีต่อ้งปรับตัวเองตามสภาวะแวดลอ้มและสถานการณ์ตา่งๆทีเ่ปลีย่นไป ซึง่เมือ่บคุลากรปรับตัวไดช้า้ ก็ท า

ใหอ้งคก์รไมส่ามารถแขง่ขนัในตลาดไดด้เีทา่ทีค่วร 

หลักสตูรนี ้จะชว่ยให ้บคุลกรระดับจัดการ หรอืเตรยีมขึน้ระดับจัดการ ไดเ้รยีนรู ้เขา้ใจ และ

สามารถน าไปปฏบิัตไิดจ้รงิ ในการบรหิารงาน และบรหิารคน ในโลกของการเปลีย่นแปลง ซึง่จะสง่ผลตอ่

ประสทิธภิาพการท างานและผลงานทีด่ขี ึน้ของหน่วยงาน และองคก์รตอ่ไป 

2.วตัถุประสงค์ของโครงการ   
1. เพือ่ใหบ้คุลากรระดับ จัดการเขา้ใจบทบาทหนา้ทีข่องตนเอง และปฏบิัตงิานแบบเชงิรกุ ในสภาวะ

องคก์รธรุกจิทีม่กีารแขง่ขนัสงูในอสุาหกรรม ทีม่ปัีจจัยแวดลอ้มเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

2. เพือ่ใหบ้คุลากรระดับจัดการ เห็นภาพ เขา้ใจและปฏบิัตงิานสอดคลอ้งกับ วสิยัทัศน ์พันธกจิ นโยบาย 

และกลยทุธข์องบรษัิท  

3. เพือ่พัฒนาใหบ้คุลากรระดับผูจั้ดการ มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และมทัีกษะในการบรหิารจัดการ ในดา้น

ตา่งๆ และสามารถน าไปใชใ้นการบรหิารงาน และบรหิารแกปั้ญหาพัฒนาคนในองคก์รไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

4. เพือ่พัฒนาใหบ้คุลากรระดับผูจั้ดการ เป็นผูน้ าทีด่ ีมภีาวะผูน้ า เป็นทีศ่รัทธา รักใครแ่ละยอมรับของ

ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 
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3.โครงสร้าง และ เน้ือหาของหลกัสูตร 

สว่นที ่1 วสิยัทศันใ์นการบรหิารงาน และแนวคดิของการเป็นผูจ้ดัการทีม่ศีกัยภาพ 

 บทบาทหนา้ทีข่องผูจั้ดการยคุใหม ่ทีม่ศีักยภาพ 

 การท างานดว้ยแนวคดิเชงิวสิยัทัศน ์

 ความเขา้ใจ ในแนวทางขององคก์ร วสิยัทัศน ์พันธกจิ นโยบาย และแผนธรุกจิของบรษัิท 

 เขา้ใจในโจทยส์ าคัญขององคก์ร ปัจจัยความส าเร็จ ของธรุกจิ 

 

สว่นที ่2 แนวทางและเทคนคิในการบรหิารการจดัการยคุใหม ่ในโลกแหง่การเปลีย่นแปลง  

เขา้ใจการบรหิารจัดการเชงิกลยทุธ ์ท างานใหส้อดคลอ้งกับกลยทุธอ์งคก์ร รับการเปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา (เป้าหมาย กลยทุธ ์แผนงาน ประเมนิผล ปรับปรงุ) 

 บรหิารจัดการแบบ By Project (รว่มกับหน่วยงานอืน่ๆ) ไมใ่ชย่ดึตดิ JD เพยีงอยา่งเดยีว  

 การท างานแบบ เป้าหมายรว่ม เจา้ภาพร่วม แผนงานรว่ม และรับผดิชอบรว่มกัน 

 หลักในการบรหิารงานบนความเสีย่ง และรับมอืกับการเปลีย่นแปลง 

 ใชห้ลักการคดิเชงิระบบและการคดิเชงิกลยทุธ ์มาใชใ้นการท างานตลอดเวลา 

 

Workshop : เขา้ใจโจทยอ์งคก์ร ปัจจัยความส าเร็จ ขององคก์รและหน่วยงาน 

ผลทีไ่ดร้บัจากกจิกรรม 

- เขา้ใจโจทยเ์ป้าหมายทีต่อ้งการดา้นตา่งๆ ขององคก์รและหน่วนงาน  

- ไดฝึ้กวเิคราะห ์หาปัจจัยความส าเร็จของธรุกจิ การท างาน (โจทยท์ีต่อ้งท า) 

 

สว่นที ่3 แนวคดิ ความรู ้และทกัษะส าคญั ของการผูบ้งัคบับญัชาทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ 

3.1 ความรูแ้ละทักษะในการบรหิารงาน 

 ทักษะการบรหิารจัดการเชงิกลยทุธ ์

 เครือ่งมอืในการบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 การออกแบบผังงาน หนา้ที ่โครงสรา้งและจัดสรรทรัพยากรบคุคล  

 การก าหนดเป้าหมาย ท าแผนปฏบิัตกิารและจัดสรรทรัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 การคดิวเิคราะห ์แกปั้ญหา ตัดสนิใจอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ทักษะการประเมนิ และปรับปรงุพัฒนาการท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

Workshop : แนวทางการบรหิารงานใหบ้รรรลเุป้าหมาย 

ผลทีไ่ดร้บัจากกจิกรรม 

- เขา้ใจโจทยเ์ป้าหมายทีต่อ้งการ และโจทยท์ีต่อ้งตอบในการท างาน  

- การวเิคราะห ์หาปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่เป้าหมาย (ภายใน, ภายนอก) และปัจจัยเสีย่งตอ่เป้าหมาย 

- แนวทางการออกแบบวธิกีารบรรลเุป้าหมาย และแกปั้ญหา การพัฒนาการท างานท างาน 

- แนวทางการท าแผนปฏบิัตกิาร และ จัดสรรทรัพยากรอยา่งมรีะสทิธภิาพ  
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- การตดิตามควบคมุการท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- การประเมนิและพัฒนาผลการท างาน 

 

3.2 ความรูแ้ละทักษะในการบรหิารคน แกปั้ญหาคน 

 เขา้ใจความตอ้งการของคน ทมีงานตอ้งการอะไร 

 เขา้ใจและบรหิารคน ตา่งสไตลต์ามแบบ DISC และ คนตา่ง Generation 

 สือ่สารเชงิบวกอยา่งไร ใหท้มีสรา้งผลงานไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม 

 หลักการสรา้งแรงจงูใจ โดยใช ้Intrinsic Reward (แรงจงูใจทีไ่มใ่ชเ่งนิ) 

 ประยกุตห์ลักในการ Coach เพือ่ใชใ้นการบรหิารทมีงาน 

 การเป็นผูน้ าทีท่มีงานใหค้วามยอมรับและศรัทธา 

 

สว่นที ่4 แนวทางในการพฒันาทมีงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 เขา้ใจบทบาทบรหิาร แกปั้ญหา พัฒนาทมีงาน ในแบบ HR ของผูจั้ดการ 

 เขา้ใจความเชือ่มโยงของ หนา้ที ่เป้าหมาย และ ความสามารถของบคุลากร 

 การพัฒนาทมีงาน ใหส้อดคลอ้งกับแผนกลยทุธข์ององคก์ร 

 เขา้ใจการจัดท า Competency Development (เขาตอ้งเกง่อะไรในแตล่ะระดับขัน้) 

 เขา้ใจการเรยีนรูข้องคน & การพัฒนาคนในรปูแบบตา่งๆ 

 เขา้ใจ Competency Development Tools (70:20:10) 

 การก าหนดเป้าหมายและแผนในการพัฒนาทมีงาน ตามหลัก IDP แบบยอ่ ในทมี 

 

Workshop : แนวทางพัฒนาทมีงานใหม้ศีัยภาพ ดว้ย Competency Development Tools 

ผลทีไ่ดร้บัจากกจิกรรม 

- เขา้ใจวธิกีารบรหิารจัดการ Competency (ความสามารถ แรงจงูใจ ฯลฯ) ในทมี 

- ไดแ้นวทางการพัฒนาทมีงาน ในดา้นตา่งๆ ทีถ่กูตอ้ง มปีระสทิธภิาพ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

หมายเหต ุ: 

 รายละเอยีดของเนือ้หา, กจิกรรม และ ชว่งเวลาในการด าเนนิเนือ้หาแตล่ะหัวขอ้ อาจมปีระ

ปรับปรงุเปลีย่นแปลง ตามสถานการณ์ของผูเ้ขา้อบรม โดยยดึประสทิธภิาพของการฝึกกอบรม และ 

ประโยชนส์งูสดุของผูเ้ขา้อบรมเป็นส าคัญ 

 

4.เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม 
 สไตลก์ารบรรยาย แบบ Training & Group Coaching , Motivation  เนน้ความเขา้ใจ ฝึกปฏบิัต ิ

ใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิความคดิ สรา้งสรรคเ์พือ่การน าไปใชใ้นการบรหิารงานจรงิ บนพืน้ฐานของหลักเหตแุละ
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ผล การฝึกอบรมเป็นแบบ สนุกกันเอง เนน้กจิกรรมทีต่รงประเด็นไดส้าระ บวกสไตลบ์รรยายทีใ่ชภ้าษา

เขา้ใจงา่ย (ไมเ่นน้ภาษาวชิาการ) เขา้ถงึผูฟั้ง เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัววทิยากร 

กจิกรรม เนน้กจิกรรมทีใ่หผู้เ้ขา้อมรม รว่มคดิรว่มท า ทีต่รงตามการน าใชก้ับการท างานจรงิ  

- บรรยาย 40 % 

- การฝึกปฏบิัต ิและ กจิกรรมกลุม่ 60 % 

5.หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ 

 Manager, Assistant Manager, Supervisor, หัวหนา้งาน 

6. เง่ือนไขและอตัราค่าบริการ 

 ระยะเวลา หลักสตูรทัง้หมด 1 วนั (9.00-16.00 น.) 

 คา่วทิยากรในการสมัมนา __,___ บาท/วนั  

คา่บรกิารรวมเอกสารประกอบการบรรยาย ไมเ่กนิ 35 ชดุ 

คา่บรกิารนีร้วมคา่เดนิทางแลว้ (กรงุเทพ ปรมิณฑล)  

คา่บรกิารดังกลา่วไมร่วมถงึ หอ้งประชมุ, อาหาร, เบรกกาแฟ, และอปุกรณอ์ืน่ๆ  


