
โปรแกรมพัฒนาศักยภาพ

ผูบริหารระดับกลาง

สถานการณของโลกปจจุบัน

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ทุกองคกรตองดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

และใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

 “ผูบริหารระดับกลาง” เปนพลังขับเคล�อนท่ีสำคัญในการบริหารจัดการองคกร

เน�องจากเปนผูนำนโยบายจากผูบริหารระดับสูง ไปสูการปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม และ

บริหารงานใหบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรตามที่กำหนดไว

 ผูบริหารระดับกลาง มีหนาที่ในการรับนโยบายองคกร นำไปวางแผน ถายทอด

สูการปฏิบัติแกผูใตบังคับบัญชา ประสานงานกับฝายงานตางๆ และกำกับดูแลการทำงาน

เพ�อใหบรรลุผลตามนโยบายและงานท่ีไดรับมอบหมาย นอกจากน้ันผูบริหารระดับกลางในยุคน้ี 

จึงตองมีวิสัยทัศนกวางไกลมองเห็นอนาคต (Foresight) พรอมเดินเคียงขางไปกับ CEO

เพราะความสำเร็จของทุกฝายงานก็คือความสำเร็จขององคกร

 จากประสบการณกวา 20 ป ของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ จึงไดระดมผูเช่ียวชาญ

มาคัดสรรเฉพาะความรูทักษะท่ีจำเปนเพ�อพัฒนาเปน “โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร

ระดับกลาง (Enhance Leadership Skill for Middle Management Program)” เพ�อสราง

ผูนำยุคใหมตอบโจทยการเปล่ียนแปลงในอนาคต ท่ีเกงท้ังการบริหารจัดการภายในองคกร

และจัดการความไมแนนอนภายนอกไดอยางมีระบบมากขึ้น  

ระยะเวลาอบรม วันที่ 13-14 พ.ค. และ 22-23 พ.ค. 2562 (4 วัน)

รูปแบบการเรียนรู

 • เรียนรูหลักการ ทฤษฎี และเทคนิคตาง ๆ

  ผานการทำกิจกรรมกลุม

 • เรียนรูและฝกปฏิบัติ โดยใชกรณีศึกษาตัวอยาง

  และกรณีศึกษาจริง ตามกระบวนการเรียนรู

  แบบผูใหญ (Adult Learning)

วัตถุประสงค

 • พัฒนามุมมองเขาใจธุรกิจองคกรเสมือนเปนเจาของ (Sense Of Belonging)

  ใหสามารถเช�อมโยงกิจกรรมของฝาย กับความคาดหวังขององคกรไดอยางเปนรูปธรรม

 • กระตุนใหปรับเปล่ียนตนเองเพ�อรองรับความทาทาย ตอสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว

 • เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการใหมีความรู ความเขาใจ ท่ีเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ี

  ความรับผิดชอบของผูบริหารระดับกลาง และสามารถนำไปปรับใชในการปฏิบัติงาน

Module 2: Strategic Thinking Skills Module 3: Strategic Management Skills

Module 1: Leadership Skills

Makes a Great Leader for Middle Management

6 hr.

6 hr.

Strategic
Management

Role of MM

6 hr. 6 hr.

Future Management

6 hr.

พัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ
(Strategic Thinking Skills)Module 2

พัฒนาทักษะการนำกลยุทธไปปฏิบัติ
(Strategic Management Skills)

Module 3

พัฒนาทักษะผูนำ
(Leadership Skills)

Module 1

Understanding
Business Direction

Leadership Mindset



 คณะวิทยากรและที่ปรึกษา

Day 4: เรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ
         (Strategic Deployment)

 • เทคนิคการกำหนดแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ (Strategic Action Plan)

 • เรียนรูแนวทางการติดตามผลการดำเนินการของผูบริหาร

 • การกระจายตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับฝายงาน (Cascading)

 • แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

• ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ
• มีความเช่ียวชาญดาน HR Scorecard, Competency, Knowledge Management
 Assessment, Professional Trainer, Job Relations
• Smarter Meeting, Daily Management for Supervisor in Industrial Sector,
 Productive Supervisor ใหกับองคกรชั้นนำ

อ. วลีพร  ธนาธิคม
ตำแหนง
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
สวนจัดการองคกร

อ. พาลินทุ  วุฒิชาติวานิช
ตำแหนง

วิทยากรที่ปรึกษา
สวนจัดการองคกร

ดร. ตอเกียรติ  นอยสำลี

ตำแหนง
ผูเชี่ยวชาญดานกลยุทธ

• ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ ป 2548 - 2559
• งานวิจัยและส่ิงตีพิมพ กรณีศึกษารานอาหารไทยท่ีเปนเลิศในสหรัฐอเมริกา (ป 2551)
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, กาวแรกสู ความเปนเลิศ (ป 2550)
 สำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ, กรณีศึกษา Best Practices TQA Winner 2006
 สำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ, กรณีศึกษา Best Practices TQA Winner 2003
 สำนักงานรางว ัลค ุณภาพแหงชาต ิ , การวางแผนเช ิงกลย ุทธ  (ป  2542)
 มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

• ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ
• อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

• มีความเช่ียวชาญดาน Strategic Thinking, Analytical Thinking, Strategic Planning
 และ Problem Solving & Decision Making, Feasibility Study for Project,
 Lean Management, Leadership Development, Managing People for Result
• ประสบการณการทำงาน อาทิ Senior Associate บจก. เคปเนอร-ทรีโก ประเทศไทย, 
  Specialist Engineer บจก.คาร ดิแนลเฮลล ประเทศไทย และผูจัดการฝายผลิต 
  บจก. แอนเซล ประเทศไทย เปนตน นอกจากน้ี ยังเปนวิทยากรใหคำปรึกษาแนะนำ
  ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซีย

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

ฝายฝกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

โทรศัพท 0-2619-5500 ตอ 458 (นันทนา)  โทรสาร 0-2619-8098

E-mail: nuntana@ftpi.or.th

สมาชิกสถาบัน 22,500 บาท

บุคคลทั่วไป 24,500 บาท

คาธรรมเนียม (ราคายังไมรวม Vat 7%) - P r o m o t i o n -

สมัครตั้งแต 3 ทาน/องคกร

    รับสวนลดทานละ

           1,000 บาท

พัฒนาทักษะการนำกลยุทธไปปฏิบัติ 
(Strategic Management Skills)

Module 3

ผูอบรมจะไดรับ หนังสือ

การวางแผนกลยุทธแบบงายๆ ที่ปฏิบัติไดจริง 1 เลม ฟรี!

สมัครและชำระเงินภายใน 29 มีนาคม 2562

รับ
 ฟร�
รับ
 ฟร�

อ. ดุจดาว  ดวงเดน
ตำแหนง
ผูเชี่ยวชาญดาน HRM & HRD
สวนบริหารการผลิต

Day 2: เรียนรูที่จะเขาใจธุรกิจและทิศทางขององคกร
         (Business Direction)

 • บทบาทหนาท่ีของผูบริหารระดับกลางท่ีองคกรคาดหวัง 

   (Roles of Middle Managers) 

 • วิเคราะหทิศทางธุรกิจในปจจุบัน Vision / Mission / Values

 • วิเคราะหความสัมพันธของกิจกรรมในองคกรดวย 

    Value Chain / Work System

 • วิเคราะหโมเดลธุรกิจในปจจุบัน (Business Model)

Day 3: เรียนรูที่จะเขาใจหลักการบริหารจัดการเพื�อ
         ความยั่งยืนทางธุรกิจ
        (Strategic Management for Sustainability)

 • เขาใจแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีกระทบตอธุรกิจ (Driving Force of Change)

 • กลยุทธการสรางภาพสถานการณจำลองอนาคต (Strategic Foresight)

 • การบริหารเชิงกลยุทธตามแนวทาง Balanced Scorecard

 • กำหนดเปาหมาย (Target) และตัวช้ีวัด (KPIs)

 พัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ
  (Strategic Thinking Skills)Module 2

Day 1: เรียนรูที่จะเขาใจความเปนผูนำและกระบวนการคิด
        ของผูบริหารระดับกลาง (Leadership Mindset)

 •  Leadership Styles for Effective Management 

 • Systems Thinking     • Proactive Thinking

 • Strategic Thinking        • Creative Thinking

พัฒนาทักษะผูนำ
(Leadership Skills)Module 1


