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การบรหิารจดัการเชงิกลยุทธอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพส าหรบัผูบ้รหิาร 

Effective Strategic Management for Managers 

 
 หลกัการและเหตผุล 

ปัจจุบนัการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ (Human Resources Management) ถอืไดว้า่มคีวามส าคัญอยา่งมากตอ่การ

ด าเนนิธรุกจิของทกุองคก์าร  องคก์ารทีม่คีวามสามารถในการแขง่ขันสงู (High Competitive Advantage) จะ

ตระหนักถงึคณุคา่ของคนวา่เป็นทรัพยส์นิ (Asset) ทีม่สีภาพเป็นทนุมนุษย ์ (Human Capital) และจะคาดหวังตอ่

บทบาทของผูรั้บผดิชอบงานดา้นทรัพยากรมนุษยซ์ ึง่ไมไ่ดห้มายถงึเฉพาะหน่วยงานทรัพยากรมนุษยเ์ทา่นัน้  แต่

รวมถงึหัวหนา้หน่วยงานอืน่ ๆ (Line Managers) ดว้ยวา่เป็นผูม้สีว่นส าคัญตอ่การสรา้งความส าเร็จในการด าเนนิ

ธรุกจิขององคก์าร   ดว้ยเหตผุลดังกลา่ว  ผูบ้รหิารจงึจ าเป็นตอ้งทราบและเขา้ใจหลักส าคัญของการบรหิาร และ

สามารถน าเครือ่งมอืการบรหิารไปใชเ้พือ่สนับสนุนการบรกิารงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นหน่วยงานของ

ตนใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล (Efficiency and Effectiveness)  

 

หลักสตูร “การบรหิารจดัการเชงิกลยทุธอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพส าหรบัผูบ้รหิาร” ไดถ้กูออกแบบมาเพือ่ให ้

ผูบ้รหิารไดเ้รยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งทักษะในการบรหิารจัดการงาน การบรหิารคน (HR for Non HR) การวางแผน และ

สามารถน าเครือ่งมอืรวมถงึเทคนคิไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึเป็นหนึง่ในกลยทุธท์ีด่ใีหก้ับองคก์รในการ

เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์รธรุกจิ เพือ่บรรลถุงึเป้าหมายของบรษัิท 

ในหลักสตูรนี้ผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รยีนรูร้ปูแบบและเทคนคิ การบรหิารจัดการเชงิกลยทุธ ์ การบรหิารคน การบรหิาร

ทมีงาน ทักษะการวางแผนการปฏบิัตงิาน ซึง่เป็นปัจจัยแหง่ความส าเร็จทีท่ าใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมาย เพราะการ

วางแผนด าเนนิการทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ จะบง่บอกถงึรายละเอยีดเกีย่วกบักจิกรรมทีจ่ะตอ้งด าเนนิการ บคุคลทีต่อ้ง

รับผดิชอบ งบประมาณทีต่อ้งใช ้ ระยะเวลาในการด าเนนิ ตัวชีวั้ดระยะสัน้และระยะยาวในแผน ทัง้นี้การวางแผนทีด่ี

จะตอ้งมคีวามเป็นไปไดท้ัง้ในแง่ของกลยทุธแ์ละคนทีจ่ะมาเป็นผูด้ าเนนิการดว้ย 

ผูเ้ขา้อบรมจะเขา้ใจถงึขัน้ตอนและกระบวนการในการวางแผนด าเนนิการ และไดฝึ้กวเิคราะหปั์ญหา รวมถงึการ

ออกแบบกลยทุธ ์ การก าหนดจุดควบคมุในแผนการด าเนนิการ การวางกรอบเวลาในการด าเนนิการ และเสรมิสรา้ง

วสิยัทัศน์ชัน้เลศิ นอกจากนีผู้เ้ขา้อบรมจะไดร้ะดมสมอง Workshop ผ่านกจิกรรม บทบาทสมมต ิและน าสิง่ทีเ่รยีนรู ้

ไปปฏบิัตจิรงิในการท างาน 

 

 วตัถุประสงค ์

 เพือ่เรยีนรูก้ารบรหิารเชงิกลยทุธ ์โดยสรา้งแนวทางการบรหิารแบบยั่งยนืตอ่ไป 

 เพือ่พัฒนาและเสรมิสรา้งภาวะผูน้ า ฝึกฝนทักษะในการบรหิารจัดการ และบรหิารจัดการคนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม รวมถงึสามารถน าไปใชใ้นการท างานจรงิ ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัความคาดหวังขององคก์าร 

 เพือ่ตระหนักถงึส าคัญ และประโยชน์ของการบรหิารทรัพยากรมนุษยใ์นฐานะหัวหนา้หน่วยงาน 

 เพือ่สามารถวางแผน ระบขุอบขา่ยภารกจิหลกั และก าหนดแผนงานในหน่วยงานของตนไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

 เพือ่สามารถน าเทคนคิ และเครือ่งมอืการบรหิารไปประยกุตใ์ช ้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในหน่วยงานของตน

ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

 เพือ่เขา้ใจแนวทางในการน ากลยทุธไ์ปสูแ่ผนการปฏบิัต ิโดยเชือ่มโยงไปยังเป้าหมายการท างานของ

หน่วยงานใหบ้รรลผุลส าเร็จ 
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 เนือ้หา 

1. หลักการ เทคนคิ และกระบวนการของ การบรหิารงานเชงิกลยทุธ ์ 

2. หลักการครองตน : ครองคน : ครองงาน ของผูบ้รหิารทีด่ตีอ้งท าอยา่งไร ? 

3. กลยทุธก์ารบรหิารคน ใหท้ างานไดผ้ล ตอ้งท าอยา่งไรบา้ง? 

4. การบรหิารทรัพยากรมนุษยส์ าหรับผูบ้รหิาร (Principle of Human Resources   Management  for Line 

Manager) 

5. หัวหนา้งาน ผูบ้ังคบับญัชาทีด่ทีีพ่นักงานคาดหวัง ตอ้งเป็นคนอยา่งไร ? 

6. การใชม้าตรการการจัดการอยา่งสรา้งสรรค ์จะท าอยา่งไร 

7. กลยทุธแ์ละการบรหิาร HR for Non HR 

8. การวางแผน : การวางแผนปฏบิตักิาร องคป์ระกอบของแผนปฏบิัตกิาร การออกแบบกลยทุธ ์การน าแผน

กลยทุธม์าเขยีนเป็นแผนปฏบิัตกิาร ปัจจัยสูค่วามส าเร็จในการน าแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิการตดิตามและ

ประเมนิผลการปฏบิัตติามแผน การสรา้งแผนส ารองฉุกเฉนิ 

9. การคน้หาวธิกีารและวางแผนเพือ่บรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด 

- เทคนคิการวางแผนแบบมอือาชพี 

- การก าหนดกลยทุธเ์พือ่กา้วสูเ่ป้าหมาย 

- องคป์ระกอบของแผนทีด่ ี

10. ความส าคัญของ Core / Managerial / Functional Competency ตอ่การพัฒนาบคุลากรพจิารณาจาก

เป้าหมายขององคก์ร (Corporate Goal)  

11. คา่นยิมขององคก์ร (Core Value) ปัญหาทีเ่กดิขึน้ (Problem) ความตอ้งการของต าแหน่งงาน (Job 

Requirement) เพือ่การพัฒนา สมรรถนะการปฏบิัตงิานกับการบรหิารทมีงาน (Competency Based) 

12. การบรหิารอัตราก าลังคนอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยการวเิคราะหส์ไตลแ์ละรปูแบบการท างาน 

13. การประชมุทมีงาน  การสือ่สารเป้าหมายแกท่มีงาน การระบวัุตถปุระสงคข์องการประชมุ   

การน าเสนองานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ เทคนคิการประชมุทีม่ปีระสทิธภิาพ 

14. ทักษะการจูงใจคน (Motivation) แนวทางสรา้งแรงจูงใจในการท างานของตนเอง และทมีงาน เพือ่ใหก้าร

ท างานของทมีมปีระสทิธผิล และประสทิธภิาพ 

15. การมอบหมายงาน การตดิตามงาน การชม การต าหน ิอยา่งผูน้ าเชงิสรา้งสรรค ์เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานตามเป้าหมาย 

16. การใหค้ าแนะน าปรกึษาเพือ่ประสทิธผิลงาน (Effective Coaching & Counseling ) 

17. การสอนแนะผูใ้ตบ้งัคับบัญชาใหม้กีารตัง้เป้าหมาย และมุง่มั่นในผลส าเร็จการท างาน 

18. ประเมนิผลงานอยา่งไรใหม้คีณุคา่ : ขอ้พงึปฏบิัต ิและขอ้ควรระวัง (How to Value Performance 

Appraisal) 

19. การบรหิารเวลาในการท างาน การสรา้งวนัิยในการท างาน และการด ารงชวีติอยา่งสรา้งสรรค ์(Time  

Management and work Life Balance) 

20. การบรหิารปรับปรงุการท างานเพือ่ใหเ้ป้าหมายของตน/หน่วยงานส าเร็จ 

 

 

 ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บผูเ้ขา้รับการอบรมในฐานะ Line Manager มคีวามเขา้ใจบทบาทของตน และสามารถน าความรู ้

ไปประยกุตใ์ชเ้พือ่บรหิารจัดการ รวมถงึพัฒนาการท างาน และคนในหน่วยงานทีต่นรับผดิชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม 

อันจะน ามาซึง่การเพิม่ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ ขวัญก าลังใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน เพือ่สรา้งความ

มั่นคงเตบิโตอยา่งมัน่คงใหก้บัองคก์รโดยรวม 

 

 

 การประเมนิผล 

 การทดสอบความรูข้องผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (Pre test – Post test) 

 มรีะบบการประเมนิผลในการฝึกอบรม และน ามาวเิคราะหเ์พือ่ชีวั้ดความส าเร็จ 
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  รปูแบบการฝึกอบรม 

บรรยาย และ Workshop กรณีศกึษา ฝึกปฏบิัต ิ 

การฝึกอบรมมคีวามหลากหลายเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย โดยมคีวามลกึซึง้เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจ 

ยอมรับ และน าไปปฏบิัตติาม อกีทัง้ตรงตามเป้าหมายทีท่างองคก์รไดก้ าหนดไว ้   

1.     การบรรยายแบบผูอ้บรมมสีว่นรว่ม Participative Technique 

2.     ฝึกปฏบิตัทิลีะขัน้ตอนและแลกเปลีย่นประสบการณ์กับทา่นอืน่ๆ (Workshop) 

3.     แสดงการสาธติจ าลองใหเ้กดิการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing) 

4.     ฝึกปฏบิตัพัิฒนารา่งกายและจติใจ เพือ่เสรมิบคุลกิภาพภายนอก และภายใน 

 

 ระยะเวลา 

2 วัน 

 

 

 


