
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 23 -24 เม.ย. และ 29-30 เม.ย. 2563 (4 วัน)

 � 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 Management Skills Module 3: Leadership Skills

Module 1: Strategic Organizational Thinking Skills

Makes a Great Leader for Middle Management
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พัฒนาทักษะการนำกลยุทธไปปฏิบัติ
(Strategic Management Skills)Module 2

พัฒนาทักษะผูนำ
(Leadership Skills)

Module 3

พัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ
(Strategic Organizational Thinking Skills)

Module 1

Process
Management

Strategic
Management

รูปแบบการเรียนรู



 คณะวิทยากรและที่ปรึกษา

Day 4: เรียนรูและเขาใจกระบวนการคิดแบบผูนำ 
         (Leadership Mindset)

 � ผูนำท่ีเปนแบบอยาง (Leadership Role Model)
 � พัฒนาจากผูจัดการสูความเปนผูนำ (Step Up from Manager to Leader)
 � การส�อสารท่ีครองใจคน (Lead with Your Heart)
 � วิสัยทัศนในการนำพาทีม (Vision for Leading a Team)

� 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. ชาญชัย พรศิริรุง

ตำแหนง
ผูเชี่ยวชาญดานการเพิ่มผลิตภาพ

อ. วรัญรดา ธนวรรณวิวัฒน

ตำแหนง
ผูเชี่ยวชาญดาน HRM & HRD

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
แผนกบริการฝกอบรม ฝายพัฒนาศักยภาพ 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

พัฒนาทักษะผูนำ
(Leadership Skills)

Module 3

ผูอบรมจะไดรับ หนังสือ
Human Touch 1 เลม ฟรี!

สมัครและชำระเงินภายใน 29 กุมภาพันธ 2563
รับ
 ฟร�
รับ
 ฟร�

อ. ดุจดาว  ดวงเดน
ตำแหนง
ผูเชี่ยวชาญดาน HRM & HRD
สวนบริหารการผลิต

Day 1: เรียนรูและเขาใจหลักการบริหารจัดการคน 
         (People Management)

 � แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอบุคลากรในองคกร
   (Factors Shaping the Workforce of the Future) 
 � บทบาทหนาที่ของผูบริหารระดับกลางที่องคกรคาดหวัง                    
    (Roles of Middle Managers)
 � การเตรียมความพรอมและบริหารบุคลากรสูยุคดิจิทัล                                     
   (People Transformation in Digital Era)

Day 2: เรียนรูและนำกลยุทธสูการปฏิบัติ
        (Strategic Management)

พัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ
(Strategic Organizational Thinking Skills)Module 1

Day 3: เรียนรูและนำหลักบริหารกระบวนการใหเกิดประสิทธิภาพ
        (Process Management)

 �  ทำความเขาใจระบบงานขององคกร (Understanding Work System)
 � การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในยุค 4.0
   (Industry 4.0 in Digital Transformation)
 � การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation Management)
�  การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management)

� ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA Assessor)
� คณะกรรมการผูตรวจประเมินอุตสาหกรรมดีเดน
� ผูเขียนหนังสือ การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร (Practical OEE)  

� DDI-Certified Facilitator Certification Process for Leadership and

  Workforce Development Courses

� ประสบการณดานการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) อาทิ
 เทสโกโลตัส, บมจ.ทรู คอเปอรเรชั่น รวมถึงโครงการ Talent Management,
 การวางระบบ Performance Management, การออกแบบ Leadership
 Development และการ Coaching สำหรับองคกร
 

 � การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
 � การกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (Setting KPIs and Targets)
 � การถายทอดกลยุทธสูการปฏิบัติ (Cascading and Implementation)
 � การบริหารผลการดำเนินการ (Performance Management System)

 พัฒนาทักษะการนำกลยุทธไปปฏิบัติ
  (Strategic Management Skills)Module 2

• 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

อ. พาลินทุ  วุฒิชาติวานิช
ตำแหนง
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
สวนจัดการองคกร

�ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ
� อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย,
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยทักษิณ


