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ผูจ ดั การ
Modern Manager
หลักการและเหตุผล

ผูจัดการที่ประสบความสําเร็จตองมีทั้งศาสตรและศิลป
ในการบริหาร “คน” มีทักษะในการเปนผูนําสรางความผูกพัน
ความกระตือรือรน สรางแรงจูงใจ สรางบรรยากาศ
ในการทํางานเปนทีม ฯลฯ แปรเปลี่ยนเปนศักยภาพและพลังรวม
เพื่อนําองคการไปสูความเปนเลิศ

วัตถุประสงค
1. ผูจัดการมีวิสัยทัศนในการบริหารงาน มีความเขาใจใน
แนวคิดของการเปนผูจัดการ
2. ผูบริหารมองเห็นภาพรวม การบริหารการจัดการยุคใหม
รวมถึงความรูพื้นฐานตาง ๆ ที่จําเปนในการบริหารงาน
และบริหารคน ตลอดจนเทคนิคการจัดการสมัยใหม
ปรัชญาและแนวคิดการบริหารการจัดการในยุคปจจุบัน
3. ผูบริหารสามารถที่จะเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
เปนผูที่จะชวยเตรียมการในการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน
ทราบถึงกระบวนการที่จะสรางใหพนักงานยอมรับใน
ความเปลี่ยนแปลง
4. เพิ่มพูนความรู ความเขาใจในแนวความคิดของการเปน
ผูบริหาร รวมถึงความรูพื้นฐานดานตาง ๆ ที่จําเปน
สําหรับการบริหารงานและการบริหารคน
5. เพิ่มพูนความสามารถและฝกทักษะเปนผูบังคับบัญชา
ที่ดี สามารถปฏิบัติหนาที่ในการบังคับบัญชาไดอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
6. ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีทักษะในการสรางแรงจูงใจ สราง
บรรยากาศแหงความสมานฉันท ที่จะกระตุนใหพนักงาน
มีพลังรวมที่จะปฏิบัติงานเปนทีม เพื่อนําองคการสูความ
สําเร็จ
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ภาพรวมการบริหารจัดการยุคใหม
ลักษณะขององคการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performing Organization)
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการยุคใหม ที่องคการคาดหวัง
เทคนิคการเปนผูนํายุคใหม กลยุทธการสรางภาวะผูนํา
เทคนิคการสรางแรงจูงใจ (Motivation) เพื่อการบริหารงาน บริหารคน
เทคนิคการโนมนาวและสรางแรงจูงใจลูกนองแบบตาง ๆ
กลยุทธการสรางความผูกพันในองคการยุคใหม (Employee Engagement)
การเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีของผูจัดการยุคใหม การพัฒนาผูจัดการยุคใหมใหมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ EQ (Emotional Quotient) และมีทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking) ใน
สภาวการณตาง ๆ
9. สรุป/ตอบขอซักถาม

วิธีฝกอบรม
การบรรยาย/การอภิปราย/แบงกลุมระดมสมอง
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