หลักสู ตร การเพิม่ ทักษะการบริหารจัดการเชิงรุกเพือ่ ผลลัพธ์ และประสิทธิภาพในการทางาน

Course outline หลักสู ตร การเพิม่ ทักษะการบริหารจัดการเชิงรุกเพือ่ ผลลัพธ์ และ
ประสิ ทธิภาพในการทางาน
(Management Skill for Working Efficiency )
(หลักสู ตร 1 วัน)
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

หลักการ/แนวความคิด
โลกของการแข่งขันในยุคปั จจุบนั ที่เต็มไปด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา ทา
ให้กระบวนการทางานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทาให้
มีโอกาสเกิดปั ญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่ งผลกระทบจากปั ญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถส่ งผลได้ทุกระดับ เช่น เกิด
ความล่าช้าในการผลิต การส่ งมอบไปจนถึงการสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายและงบประมาณ เพื่อจัดการปั ญหานั้นๆ ซึ่ ง
บุคลากรขององค์กรนั้นๆ ถือเป็ นส่ วนสาคัญในการกาหนดวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อย
ที่สุด ป้ องกันปั ญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก หรื อเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน เหล่านี้ลว้ น
ต้องใช้บุคลากรที่มีทกั ษะทางด้านการบริ หารและการจัดการต่างๆเป็ นอย่างมาก ดังนั้นทักษะการบริ หารใน
หลายๆด้านจึงมีความจาเป็ นกับผูท้ ี่ทางานในทุกระดับ ไม่ได้ยกเว้นเฉพาะระดับผูบ้ ริ หารเท่านั้น แต่ระดับ
ปฏิบตั ิการก็มีความจาเป็ นต้องฝึ กฝนทักษะทางด้านบริ หารเช่นกัน

วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรม
 เพื่อเสริ มสร้างความรู้ในการบริ หารจัดการที่เป็ นประโยชน์ในการฝึ กฝนการวิเคราะห์ การประเมิน การ
กาหนดและการคัดเลือกวิธีการบริ หารจัดการที่เป็ น Style และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้
ด้วยตัวเอง พร้อมที่จะกลับไปเผชิญกับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเต็มที่
 เพื่อทาให้ผบู ้ ริ หารแลกเปลี่ยนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้กบั ประสบการณ์ของตัวเองถึงความเหมือนและความแตกต่าง
ของทักษะการบริ หารจัดการในแต่ละด้าน ทาให้ผบู ้ ริ หารสามารถเลือกหยิบเรื่ องที่ชอบ เชื่อ และคิดว่าใช่
ของตัวเอง นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการสาหรับการทางานพอสั งเขป
- การบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
- การบริ หารจัดการผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Management)
- การบริ หารจัดการควบคุมคุณภาพ ( Quality Management )
- การบริ หารจัดการโซ่อุปทาน ( Supply Chain Management )
- การบริ หารจัดการฐานข้อมูล ( Data Management )
- Workshop: สรุ ปความเหมือนและความแตกต่ างพอสั งเขป
 ทาความเข้ าใจเกีย่ วกับกระบวนการบริหารจัดการ
- คุณเลือกใช้การบริ หารจัดการในงานของคุณอย่างไร?
- คุณบริ หารงานให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลได้อย่างไร?
- คุณพัฒนางานที่ทาอยูด่ ว้ ยการบริ หารจัดการเรื่ องใดบ้าง?
- คุณมุ่งเน้นการบริ หารจัดการเรื่ องใดมากที่สุด ?
- Workshop: การเลือกการบริหารจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ
 ทักษะการบริหารจัดการเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Management)
- องค์ประกอบสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
- เครื่ องมือสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
- เทคนิคการประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์
- การสร้างกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์
- Workshop: การประยุกต์ ใช้ กบั สถานการณ์ จริง
 ทักษะการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
- หัวใจสาคัญของการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
- กระบวนการการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
- เทคนิคการจัดการผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธ์ผล
- Workshop : ทดลองประยุกต์ ใช้ KPI และ BSC กับงานหรือโครงการที่รับผิดชอบอยู่
 ทักษะการบริหารควบคุมคุณภาพ ( Quality Management )
- การเลือกใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการทางานให้ดียงิ่ ขึ้น เช่น 5ส , 7 QC Tools
- เครื่ องมือที่คุณใช้อยูใ่ นปั จจุบนั และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่ องมือนั้นๆ
- การนาเครื่ องมือไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
- Workshop : ทดลองใช้ เครื่องมือควบคุมคุณภาพต่ างๆกับงานทีร่ ับผิดชอบอยู่
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-

การบริหารจัดการโซ่ อุปทาน ( Supply Chain Management )
ความสาคัญและประโยชน์ของการจัดการ Supply Chain
กระบวนการหลักของ Supply Chain
คุณบริ หาร Supply Chain ของคุณอย่างไร ?
หลักการบริ หารงานSupply Chain เบื้องต้นเพื่อการส่ งมอบสิ นค้าที่ดีข้ ึน
Workshop : อธิบายปัญหาและสาเหตุในSupply Chain ทีเ่ ผชิ ญอยู่และแนวทางจัดการ
การบริหารจัดการระบบข้ อมูล ( Data Management )
ความสาคัญและประโยชน์ของการจัดการฐานข้อมูลเพื่อนาไปใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
คุณพัฒนาระบบข้อมูลที่มีอยูข่ องคุณอย่างไรบ้าง ?
วิธีการจัดการข้อมูลที่ดี
งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแฟ้ มข้อมูล
Workshop : อธิบายปัญหาเกีย่ วกับระบบข้ อมูลทีเ่ กิดขึน้ และแนวทางจัดการ

ตามหลักสู ตร






การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนาความรู้ที่
ได้เรี ยนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทางานของตัวเอง
- การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตวั เพื่อให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทางานเป็ นทีม
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผฝู้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้





ระดับผูจ้ ดั การ
หัวหน้างานทุกระดับ
Line Leader
พนักงานทัว่ ไป
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