ทักษะการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ (2D)

Course outline
ทักษะการบริหารงานที่มีประสิ ทธิภาพ
(Management Skill)
(หลักสู ตร 2 วัน)
โดย

อ. กิตศิ ักดิ์ วิวฒ
ั น์ ธนวงศ์
วิทยากรที่ปรึ กษา

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั ทักษะการบริ หารงาน (Management Skill) ถือได้วา่ มีความสาคัญอย่างมากต่อการดาเนิน
ธุ รกิจของทุกองค์การ องค์การที่มีความสามารถในการแข่งขันสู ง ( High competitive advantage) จะตระหนัก
ถึงคุณค่าของคนว่าเป็ นทรัพย์สิน ( Asset) ที่มีสภาพเป็ นทุนมนุษย์ ( Human Capital) และจะคาดหวังต่อบทบาท
ของผูร้ ับผิดชอบงานด้านการบริ หาร เป็ นผูม้ ีส่วนสาคัญต่อการสร้างความสาเร็ จในการดาเนินธุ รกิจขององค์การ
ซึ่ งต้องมีทกั ษะในการบริ หารงาน บริ หารบุคลากร การวางแผน และแก้ไขปั ญหา ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูบ้ ริ หาร
หรื อ หัวหน้างานจึงจาเป็ นต้องทราบและเข้าใจหลักสาคัญของการบริ หาร งาน และสามารถนาเครื่ องมือการ
บริ หารบางชนิดไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตนให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล ( Efficiency and effectiveness) และมีขวัญกาลังใจ ( Morale) วิทยากรจึงได้พฒั นา
หลักสู ตร ทักษะการบริหารงานทีม่ ีประสิ ทธิภาพ (Management Skill) ในการเสริ มสร้าง ทักษะที่ดี ในการ
บริ หารงาน และบุคลากรในทีมงานและสามารถนาเครื่ องมือ รวมถึงเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมถึงเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีให้กบั องค์กรในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์กรธุ รกิจของท่าน

วัตถุประสงค์
1.

หลักสู ตร ทักษะการบริหารงานทีม่ ีประสิ ทธิภาพ (Management Skill) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ ข้ารับ
การอบรมได้รับความรู ้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะดังต่อไปนี้

2.

ตระหนักถึงสาคัญและประโยชน์ของการบริ หารงาน และบริ หารบุคลากรในฐานะหัวหน้างาน หรื อ
ผูบ้ ริ หาร รวมถึงสามารถนาไปใช้ในการทางานจริ งได้อย่างสอดคล้องกับความคาดหวังขององค์การ
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3.

สามารถระบุขอบข่ายภารกิจหลักและกาหนดแผนงาน และสื่ อสารมอบหมายในหน่วยงานของตนได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

4.

สามารถนาเทคนิคการ การติดตามงาน และการสอนงาน (Coaching)ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิม่
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการในหน่วยงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

5.

เสริ มสร้างภาวะผูน้ า และฝึ กฝนทักษะในการบริ หารจัดการงานและบริ หารจัดการคนได้อย่างเหมาะสม

เนือ้ หาหลักสู ตร รวม 2 วัน (สามารถปรับได้ ตามความเหมาะสม)
วันที่ 1
Session 1
1.

2.

น.
: 10.45-12.00 น.
: 10.30-10.45

Session 2

4.

น.

ทักษะการเป็ นหัวหน้างาน ประเมินทักษะความสามารถของตนเอง เพื่อเรี ยนรู ้ตนเอง จุดอ่อน จุดแข็ง
ของตนเอง
การวิเคราะห์ และพัฒนาภาวะผูน้ า เพื่อเป็ นผูบ้ ริ หารที่ทรงประสิ ทธิผลและได้รับการยอมรับจาก
ทีมงาน พร้อมทั้งศึกษาแบบอย่างกรณี ศึกษาผูบ้ ริ หาร และผูน้ าที่ดีในใจของคุณ

Break

3.

: 9.00-10.30

การบริ หารอัตรากาลังคนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficient Manpower Management) โดยการ
วิเคราะห์สไตล์และรู ปแบบการทางาน รวมถึงการสื่ อสารด้วยโมเดลผู้นา 4 ทิศ จริต 6 แบบ
ทักษะการสื่ อสาร เช่นการฟัง การพูด การใช้คาถาม ศิลปะ ในการประสานงานสาหรับ
ผูบ้ ริ หาร
กิจกรรม ฝึ กการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ 4 ระดับ และการพูดในที่ชุมชน

Lunch : 12.00-13.00
Session 3

น.

: 13.00-14.30

น.

การประชุมทีมงาน การสื่ อสารเป้ าหมายแก่ทีมงาน การระบุวตั ถุประสงค์ของการประชุม
การนาเสนองานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ เทคนิคการประชุมที่มีประสิ ทธิภาพ

5.
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กิจกรรม ฝึ กปฏิบตั ิการประชุมเพื่อระดมสมอง (Smart Meeting) และการนาเสนอผลงานต่อทีมงาน
(Presentation Skill for Leader ) หรื อต่อผูบ้ งั คับบัญชาสู งขึ้นไปได้อย่างมืออาชีพ และได้รับการยอมรับหรื อ
การอนุมตั ิ
6.

Break : 14.30-14.45
Session 4

น.

: 14.45-16.00

น.

ทักษะการจูงใจคน (Motivation) แนวทางสร้างแรงจูงใจในการทางานของตนเอง
และทีมงาน เพื่อให้การทางานของทีมมีประสิ ทธิผล และประสิ ทธิภาพ
8. กิจกรรม ฝึ กทักษะการทางานเป็ นทีมและการนาทีม พร้อมทั้งฝึ กการใช้ ทักษะการให้กาลังใจตนเอง
และทีมงาน รวมถึงทักษะในการจูงใจคน (Motivation)
7.

วันที่ 2
Session 1

: 9.00-10.30

น.

การวางแผนและการบริ หารโครงการ การวางแผนสาคัญอย่างไร ? เรี ยนรู้ความสาคัญของการวางแผนจาก
กิจกรรมการวางแผนชีวติ ส่ วนบุคคล และสรุ ปบทเรี ยนของการวางแผน
10. ปั ญหาหลักของการวางแผนในองค์กรคืออะไร ?
 การวางแผนมีกี่ประเภทเหมือนหรื อต่างกันอย่างไร ?
o แผนงานประจาที่เกิดขึ้นทุกปี
o แผนงานโครงการ
o แผนปฏิบต
ั ิการรองรับเป้ าหมายการทางานประจาปี
o แผนกลยุทธ์
และจะรู ้ได้อย่างไรว่าแผนที่วางไว้ดีหรื อไม่ดี ?
Break
: 10.30-10.45 น.
Session 2
: 10.45-12.00 น.
9.

11.

ทักษะการแก้ไขปั ญหาและการตัดสิ นใจ (Problem Solving and Decision Making)
กิจกรรม สถานการณ์จาลองเพื่อฝึ กในการแก้ไขปั ญหาและการตัดสิ นใจ

การมอบหมายงาน การติดตามงาน การชม การตาหนิ อย่างผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลงาน
ตามเป้ าหมาย

12.

Lunch : 12.00-13.00

น.
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Session 3

13.

: 13.00-14.30

น.

การสอนงาน และให้คาแนะนาปรึ กษาเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิผลในงาน (Effective Coaching

& Counseling )

กิจกรรมฝึ กปฏิบัติ การสอนงาน และโค้ชชิ่ง เพื่อให้ทีมงานมีทกั ษะ ความสามารถ และกาลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิผล
14.

Break : 14.30-14.45
Session 4

น.

: 14.45-16.00

น.

การบริ หารจัดการอารมณ์หรื อ EQ ของผูน้ า พร้อมทั้งฝึ กเทคนิค NLP (Neuro-Linguistic Programming)
มาใช้ในการบริ หารความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ และจิตใจที่เปี่ ยมพลังในการทางาน รวมถึงการดารงชีวติ
16. การบริ หารเวลาในการทางาน การสร้างวินย
ั ในการทางาน และการดารงชีวติ อย่างสร้างสรรค์ และมี
ความสุ ข (Time Management and work Life Balance for Happiness)
15.

สรุ ปการบรรยาย ถาม-ตอบ

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ








ผูเ้ ข้าอบรมได้ทราบถึงความสามารถของตนเอง ทั้งจุดอ่อน และจุดแข็ง
ผูเ้ ข้าอบรมได้ทราบถึงการสร้างภาวะผูน้ า เพื่อนาไปพัฒนาตนเองให้เป็ นหัวหน้างานที่ประสบ
ความสาเร็ จ
ผูเ้ ข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้ประสบความสาเร็ จ เช่น การบริ หารจัดการอารมณ์
หรื อ EQ ของผูน้ า พร้อมทั้งฝึ กเทคนิค NLP
ผูเ้ ข้าอบรมได้ได้พฒั นาทักษะการจูงใจคน (Motivation) แนวทางสร้างแรงจูงใจ
ผูเ้ ข้าอบรมได้ทกั ษะในการวางแผนและการบริ หารโครงการ เพื่อให้งานมีประสิ ทธิผล และ
ประสิ ทธิภาพ

ผูเ้ ข้ารับการอบรมในฐานะ Supervisor , Line Manager มีความเข้าใจบทบาทของตน และ HR และ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อบริ หารจัดการ รวมถึงพัฒนาการทางานงานและคนในหน่วยงานที่ตน
รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม อันจะนามาซึ่ งการเพิม่ ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ ขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อสร้างความมัน่ คงเติบโตอย่างมัน่ คงให้กบั องค์กรโดยรวม
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อุปกรณ์ ที่ใช้
เครื่ องฉายและจอ LCD
2. Microphone 2 ตัว ขึ้นไป
3. จัดห้องแบบ Class Room
4. Flip Chart พร้อมปากกา
จานวนผูเ้ ข้าอบรม ประมาณ 30-50 คน
1.

รูปแบบการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้ งเพื่อให้ผเู ้ ข้า
อบรมเข้าใจ ยอมรับ และนาไปปฏิบตั ิตาม อีกทั้งตรงตามเป้ าหมายที่ทางองค์กรได้กาหนดไว้
1. การบรรยายแบบผูอ
้ บรมมีส่วนร่ วม Participative Technique
2. ฝึ กปฏิบต
ั ิทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ท่านอื่นๆ (Work Shop)
3. แสดงการสาธิ ตจาลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
4. ฝึ กปฏิบต
ั ิพฒั นาร่ างกายและจิตใจ เพื่อเสริ มบุคลิกภาพภายนอก และภายใน
5. สื่ อมัลติมีเดีย และภาพยนต์ดีมบทเรี ยน

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบตั ิการ (Workshop) ระยะเวลาในการ
อบรม 2 วันเต็ม
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