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หลกัสตูร ผูจ้ดัการมอือาชพี 

Professional Manager 

 
 หลกัการและเหตผุล 

เนื่องจากผูจั้ดการเป็นต าแหน่งทีส่ าคัญอยา่งยิง่ทีจ่ะท าใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมายทางธรุกจิตามทีก่ าหนดไว ้ เพราะ

ผูจั้ดการเป็นผูบ้รหิารทีรั่บนโยบายจากผูบ้รหิารระดับสงูหรอืผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร มากระจายเป็นแผนงานลงสู่

ภาคปฏบิัตใิหเ้กดิผลส าเร็จใหเ้ป็นรปูธรรม ตา่งก็จะอยูภ่ายใตก้ารบรหิารงาน การบรหิารจัดการ และการควบคมุ 

ดแูลและพัฒนาของผูจั้ดการทัง้ส ิน้ใหผู้ป้ฏบิัตงิานมคีวามรู ้ ทักษะ และมคีวามตัง้ใจในการท างาน ตลอดจนมี

ทัศนคต ิ  ทีด่ตีอ่องคก์รและงานทีท่ าอกีดว้ย ดังนัน้ทักษะดา้นการบรหิาร มทีักษะของผูน้ า (Leadership) และดว้ย

ภาวะความเป็นผูน้ าตอ้งลงมาท างาน สอนงาน ตดิตาม ใหก้ าลังใจ และผลักดนัลกูนอ้งมากขึน้ ตอ้งเป็นตน้แบบหรอื

เป็นตัวหลัก (Change Agent) ในการเปลีย่นแปลง  

จากผลการวจัิยขององคก์รตา่ง ๆ ดา้นการบรหิารพบวา่ ผูบ้รหิารในองคก์รจ านวนมากขาด “ภาวะผูน้ า”        

จากปัญหาดังกลา่ว วันนี้องคก์รชัน้น าตา่ง ๆ จงึใหค้วามส าคัญในการพัฒนาผูน้ าในองคก์รของตนใหเ้กง่ “เกง่คดิ       

เกง่คน เกง่งาน” มากยิง่ข ึน้ คอื เรือ่งทา้ทายการเปลีย่นแปลงของผูน้ า ดังนัน้ ผูน้ าทีด่คีอืผูท้ีพ่รอ้มกับการเปลีย่น-     

แปลงตลอดเวลา และกระตุน้ใหผู้อ้ ืน่เปลีย่นแปลงตวัเองดว้ยความเต็มใจ การพัฒนาผูอ้ืน่ เพิม่การเป็น “โคช้” เพือ่   

สรา้งใหล้กูนอ้งเกดิความศรัทธา เชือ่ถอืและไวว้างใจ เพราะมั่นใจแลว้วา่ ความศรัทธา เชือ่ถอืและไวว้างใจเป็น   

รากฐานทีส่ าคัญ ทีจ่ะท าใหเ้กดิการยอมรับฟังค าชีแ้จง และพรอ้มทีจ่ะพัฒนาหรอืปรับปรงุตนเอง ตามทีผู่น้ าทมี          

ใหค้ าแนะน าปรกึษาอยา่งเต็มใจ 

 

 วตัถุประสงค ์

1. เพือ่ใหผู้บ้รหิารไดเ้รยีนรูว้า่บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูจั้ดการทีม่ตีอ่องคก์รและ

ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 

2. เพือ่สรา้งความเขา้ใจในธรรมชาตขิองการเปลีย่นแปลง เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการท างาน และมคีวามรู ้        

และมคีวามสขุกับการพัฒนาทมีงานในฐานะโคช้ และเสรมิทักษะในการสรา้งใหล้กูนอ้งเกดิความไวว้างใจ        

และศรัทธาในตัวผูน้ าทมี 

3. เพือ่สรา้งทักษะในการ Coaching & Feedback ของการพัฒนาผูอ้ ืน่ดว้ยความเป็นผูน้ า และเป็นแนวทางสู่

การพัฒนาตัวเองใหเ้ป็นผูบ้รหิารทีป่ระสบความส าเร็จ 

 

 เนือ้หา 

1. การปรับเปลีย่นกรอบความคดิ (Paradigm Shift) ในการบรหิารทมีงาน 

     2.   รูจั้ก เขา้ใจคณุลกัษณะพฤตกิรรมของลกูนอ้งของมนุษยใ์น 4 มติ ิ 

 มารูจั้กตนเองและลกูนอ้งแตล่ะ Style กันดกีวา่  

 การวเิคราะหค์ณุลักษณะพฤตกิรรมของลกูนอ้ง จากการสงัเกต การพดู/น ้าเสยีง/ 

ภาษาทา่ทาง 

 Work Shop : คณุจะรับมอืและสือ่สารกับลกูนอ้งแตล่ะ Style ไดอ้ยา่งไร ? 

 Work Shop : การสรา้งแรงจูงใจกับลกูนอ้งแตล่ะ Style ยคุใหม ่

3.   บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูจั้ดการ 

 ผูน้ ากับผูจั้ดการแตกตา่งกนัอยา่งไร 

 คณุสมบัตแิหง่การเป็นผูจั้ดการ 

 ปัจจัยแหง่ความส าเร็จของผูจั้ดการ 

4.   การบรหิารและสรา้งสมดลุของพนักงานทีแ่ตกตา่งกัน  
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 การบรหิารลกูนอ้งแตล่ะ Style  

 การประยกุตใ์ชภ้าวะผูน้ าตามสถานการณ์ตา่ง ๆ  

 ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) 

 ลักษณะของบรรยากาศแหง่ความส าเร็จ  

 Work Shop : การบรหิารลกูนอ้งแตล่ะ Style  

5.  ปัจจัยทีก่อ่ใหเ้กดิบรรยากาศแหง่ความส าเร็จ 

 ความเขา้ใจในตัวพนักงาน 

 สรา้งความไวว้างใจ (Build Trust) 

 การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 การท างานเป็นทมี 

6.   Coaching Skill 

 การโคช้ คอือะไร/โคช้เพือ่อะไร/โคช้อยา่งไร 

 กระบวนการโคช้ 

 จ าลองสถานการณ์ในการโคช้ ลกูนอ้งแตล่ะ Style ไดอ้ยา่งไร 

 7. สรา้งความศรัทธาและเชือ่ถอื 

 ตอกย ้าส ิง่ทีด่ ี(Accentuate the Positive) 

 เมือ่เกดิความผดิพลาด จงเบีย่งเบนพลงั(When Mistakes Occur, Redirect the Energy) 

 วธิกีารชมเชยและการตอบสนอง (Providing constructive Feedback) 

 8.  กลยทุธก์าร Feedback  

 ความส าคัญของการประเมนิผลงานและแจง้ผลงาน 

 การสรา้งความไวใ้จและมสีว่นรว่มในผลงาน (Partnering for Performance) 

 ความเขา้ใจในตัวพนักงานและการคน้หาความคาดหวังของพนักงาน 

 Key Success Factor และขอ้พงึระวังในการ Coaching and Feedback ผลงาน 

9. การสรา้งแรงจูงใจเชงิบวกตอ่การท างานของพนักงาน 

 

 รปูแบบการฝึกอบรม 

 การบรรยายแบบมสีว่นรว่ม (Participative Technique)  

 กรณีศกึษาจากองคก์รอืน่ ๆ (Case Study)  

 กจิกรรมการสรา้งทัศนคตเิชงิบวก (Positive Attitude) 

 แบบวเิคราะหพ์ฤตกิรรมรายบคุคล  

 Workshop  

 จ าลองสถานการณ์ในการ Coaching and Feedback  

 สือ่มัลตมิเีดยี (Audio & Visual) 

 

 วทิยากร 

ดร. อาจารยอ์ทิธนัินท ์สนัทัศ 

 

 

 เหมาะส าหรบั 

ผูจั้ดการ และหัวหนา้งาน 

 


