
หลักสูตร
พัฒนาทักษะหัวหนาแผนก

ฝายวิชาการ รวมกับ ฝายบริหารงานบุคคล
และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด
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คำนำ

หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหนาแผนก เปนหลักสูตร เพื่อใชอบรมเจาหนาที่ ช.ส.ค.
ที่ปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบงานตามตำแหนงงาน (Job Description) และ
ปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ตลอดจนนโยบายจากคณะกรรมการ
ดำเนินการ หลักสูตรนี้มีความมุงหมาย ใชอบรมเจาหนาที่ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนระดับผูบริหาร
ข้ันตนในตำแหนงหัวหนาแผนก ให มีความรูความพรอมในตำแหนงหัวหนาแผนกที่ดี  และมี

ประสิทธิภาพ จะทำใหไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา การทำงานในตำแหนง

หวัหนาแผนก นอกจากจะตองทำงานในสวนของตวัเองแลว ยังตองบริหารทรัพยากร บริหารขอมูล

และดูแลผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชา ใหทำงานไดสำเร็จลุลวง สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน

กับวัตถุประสงคและนโยบายขององคกร โดยเฉพาะในปจจุบันสภาพแวดลอมในการแขงขันทางธุรกิจ

มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว หัวหนาแผนกจึงตองปรับตัว ใหทันกับสถานการณอยูเสมอเพราะ

ความสำเร็จในอดีต ไมใชหลักประกันสำหรับความสำเร็จในอนาคตเสมอไป

ฝายวิชาการ รวมกบั ฝายบริหารงานบุคคล และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน รวมกัน
จัดทำหลักสูตรนี้ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค  เมื่อมีการนำหลักสูตรไปใช จะทำใหผูไดรับการฝกอบรม
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาทักษะสำหรับการเปนหัวหนาแผนก การบริหาร

จัดการงานและคน ไดอยางถูกตองเหมาะสม

หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหนาแผนก ไดผานการวิพากษหลักสูตรจาก ผูทรงคุณวุฒิ
ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด พฤฒิ กิตติ และ นายพงศพันธ แกวหาวงศ คณะกรรมการ
ดำเนินการ     ช.ส.ค. และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด  ชดุที่ 43 จึงประกาศถือใชเปนหลักสูตรสำหรับอบรม

คณะผูจัดทำ

วันท่ี...
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บทนำ

คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values)
สหกรณอยูบนพ้ืนฐานแหงคุณคาของการชวยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความ

เปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม ความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อมั่นใน
คุณคาทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคมและความเอื้ออาทรตอ
ผูอื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการสหกรณ

อุดมการณสหกรณ (Cooperative Ideology)
คือ ความเชื่อรวมกันที่วาการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการ

สหกรณจะนำไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรมและสันติสุขในสังคม

หลกัการสหกรณ (Cooperative Principles)
คือ แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม

สหกรณเครดิตยูเน่ียน
สหกรณเครดิตยูเน่ียนเปนสหกรณทีเ่กิดข้ึนภายใตหลักคุณคาของสหกรณ อุดมการณ

หลักการสหกรณท่ีกลาวไวขางตน เพ่ือรวมคน รวมทุน เพ่ือชวยเหลอืซึง่กันและกัน และนำไปสูการ
กินดี อยูดี มีสันติสุขในสังคมซึ่งอยูในวงสัมพันธเดียวกัน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด ตั้งขึ้น เพ่ือสนับสนุน สงเสริม

ขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนในประเทศไทย โดยอาศัย ‘จิตตารมณ’ อันประกอบดวย สนใจ
หวงใย แบงปน และรับใช  และ คุณธรรม 5 ประการอันไดแก ความซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ
เห็นใจกัน และวางใจกัน เพือ่พัฒนา ‘คน’ ใหรูจกัชวยเหลือซ่ึงกันและกนัใหบรรลุความสมดุลทัง้ 3
ดานคือ

ดานจิตใจ ใหเปนคนดี มีคุณธรรม
ดานเศรษฐกิจ ใหอยูดี กินดี
ดานสังคม ใหอยูรวมกันอยางสันติ

วิสัยทัศนชุมนุมสหกรณเครดติยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด

“สถาบันแหงศูนยกลางและผูนำทางขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย”
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พันธกิจชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด
๑. พัฒนาความเขมแข็งองคกรเชิงรุก
๒. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในขบวนการเครดิตยูเนี่ยน
๓. สรางบริการเพ่ือยกระดับสหกรณสมาชิก

สมรรถนะสำคัญของผูรับการอบรม
1. ความสามารถในการสื่อสารคือ มีความสามารถในการรับ – สงสารขอมูลได
2. ความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห
3. ความสามารถในการแกปญหาอุปสรรคตาง ๆได
4. ความสามารถในการเรยีนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

โครงสรางหลักสูตร
หัวขอวิชาที่ 1. มุมมองการบริหารงานยุคการเปลี่ยนแปลง    3.00  ชม.
หวัขอวิชาท่ี 2. เทคนิคการปรบัพฤติกรรมและเสริมสรางมนุษยสัมพันธในการบริหารงาน 3.00 ชม.
หัวขอวิชาที่ 3. เทคนิคการประชุม       1.30 ชม.
หัวขอวิชาที่ 4. เทคนิคการพัฒนาและสอนงาน      1.30 ชม.
หวัขอวิชาท่ี 5.  การบรหิารทีมงาน       1.00  ชม.
หัวขอวิชาที่ 6. ฝกปฏิบัติและนำเสนอแผนการทำงาน     2.00 ชม.

รวม   12.00 ชม.



หลักสูตร ป 2563 หน้า ๖

หลักการและเหตผุล

การบริหารองคกร การบริหารทรัพยากรมีความสำคัญ  บุคลากรในองคกรเปนทรัพยากร
มนุษยที่มีความสลับซับซอน เปนสังคมๆหนึ่งที่มีความสำคัญที่เปนตัวแปรในการสนับสนุนใหกิจการ
ขององคกรนั้น ๆ สำเร็จตามเปาหมาย ในทางกลับกันก็เปนตัวแปรท่ีทำใหองคกรประสบความ
ลมเหลวมีปญหาไดเชนกัน การบริหารองคกรจะมีการบริหารจัดการทั้งคนและงานอยางเปนรูปธรรม
ที่ชัดเจน  จึงมีการจัดโครงสรางการบริหาร โครงสรางบุคลากร เพื่อการจัดการองคกรอยางเปนระบบ
บุคคลที่อยูในโครงสรางมีระดับและความรับผิดชอบที่แตกตางกัน อาจจะเริ่มตั้งแต ลูกจาง เจาหนาที่
หัวหนาแผนก ผูชวยผูจัดการ ผูจัดการ เปนตน หรืออาจจะจัดกลุม เริ่มจากกลุมเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กลุมเจาหนาท่ีระดับบริหารระดับตน กลุมเจาหนาท่ีระดับบริหารระดับกลาง กลุมเจาหนาท่ีระดับ
บริหารระดับสูง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบาย รูปแบบ ขนาดขององคกร หลักๆแลวทุกองคกรจะมีเจาหนาที่
ระดับหัวหนาแผนกคอยกำกับดูแลท้ังระบบงาน และการบริหารบุคคลากร เพ่ือความสำเรจ็ของงาน

การเปนผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาแผนกนั้น เพียงไดรับการแตงตั้งก็เปนได  แตการเปน
หัวหนาแผนกท่ีดีและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน หรือผูใตบังคับบญัชา
นั้นตองใชทักษะความรูและคุณสมบัติหลายดานมาประกอบกัน ทั้งนี้เนื่องจากหัวหนาแผนก นอกจาก
จะตองทำงานในสวนของตัวเองแลว ยังตองบริหารทรัพยากร บริหารขอมูล และดูแลผูใตบังคับบัญชา
และผูบังคับบัญชา ใหทำงานไดสำเร็จลุลวง โดยสอดคลองไปในทศิทางเดียวกันกับวัตถุประสงค
และนโยบายขององคกร โดยเฉพาะในปจจุบันสภาพแวดลอมในการแขงขันทางธุรกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หัวหนาแผนกจึงตองปรับตัว ใหทันกับสถานการณอยูเสมอเพราะ
ความสำเร็จในอดีต ไมใชหลักประกันสำหรับความสำเร็จในอนาคตเสมอไป

หลักสูตรนี้  จึงออกแบบมาเพื่อชวยใหหัวหนาแผนกทัง้มือเกาและมือใหม ตลอดจนผูที่
คาดวาจะไดรับการดำรงตำแหนงหัวหนาแผนก ไดเรยีนรูบทบาทหนาท่ีความรบัผิดชอบ และทักษะ
พ้ืนฐานของการเปนหัวหนาแผนกท่ีทรงประสิทธิภาพ ตลอดจนไดเรียนรูวิธีการและเทคนิคตางๆ
ที่จำเปนตอการบรหิารงานควบคูกับการบริหารคน ทั้งนี้ เพื่อใหการทำงานของหัวหนาแผนกเต็มเปยม
ไปดวยความมั่นใจ กลาคิด กลาทำ กลาส่ัง กลาตัดสินใจ เปนที่ รักของลูกนอง เพื่อนรวมงาน
ผูบังคับบัญชา ผูบริหาร และเปนประโยชนตอหนวยงาน และองคกร

วัตถุประสงคหลักสูตร
 1. เพ่ือใหผู เขารับการอบรมไดเรียนรู เกี่ยวกับหลักการพัฒนาทักษะสำหรับการเปน
หัวหนาแผนก การบริหาร จัดการงานและคน

 2. เพือ่ใหผูเขารับการอบรมสามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชกับตนเอง เพือ่ใหการ
บริหารงานเกิดประสิทธิภาพ

 3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนประสบการณกับวิทยากรและ
ผูเขารวม ฝกอบรมดวยกัน อันจะนำไปสูการพัฒนาภาวะผูนำที่เหมาะสม

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหนาแผนก



หลักสูตร ป 2563 หน้า ๗

คุณสมบติัผูเขารับการอบรม
 เจาหนาที่ ช.ส.ค.ระดับหัวหนาแผนก

โครงสรางหลักสูตร
หัวขอวิชาที่ 1. มุมมองการบริหารงานยุคการเปลี่ยนแปลง    3.00  ชม.
หวัขอวิชาท่ี 2. เทคนิคการปรบัพฤติกรรมและเสริมสรางมนุษยสัมพันธในการบริหารงาน 3.00 ชม.
หัวขอวิชาที่ 3. เทคนิคการประชุม       1.30 ชม.
หัวขอวิชาที่ 4. เทคนิคการพัฒนาและสอนงาน      1.30 ชม.
หวัขอวิชาท่ี 5.  การบรหิารทีมงาน       1.00  ชม.
หัวขอวิชาที่ 6. ฝกปฏิบัติและนำเสนอแผนการทำงาน     2.00 ชม.

รวม   12.00 ชม.

หัวขอวิชาที่ 1 มุมมองการบริหารงานยุคการเปล่ียนแปลง    (3.00 ชม.)

1.1.วัตถุประสงค
เพ่ือใหผู เขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ

ของหวัหนาแผนก คุณสมบัตขิองหัวหนาแผนก การบริหารงานใหมีประสทิธิภาพ และมปีระสิทธิผล
ตลอดจนการสรางความสมดุลของงานในองคกร

1.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
ผูเขารับการอบรมมีตำแหนงหัวหนาแผนกซึ่งตองมีความรูความเขาใจในคุณสมบัติ บทบาท

หนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนาแผนก ตลอดจนการบริหารงานในทีมของตนใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเกิดความสมดุลระหวางงานและคน โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้

 1.2.1 การบริหารงาน : ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
               - การวางแผนการทำงาน
               - การจดัลำดับความสำคัญของงาน
               - การมุงผลสมัฤทธิข์องงาน

 1.2.2 การบริหารงาน : ความสมดุลของงานและคน

 1.2.3 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนาแผนก

 1.2.4 คุณสมบัติของหัวหนาแผนก
               - คุณลักษณะผูนำสำหรับหัวหนาแผนก

                     - แบบวเิคราะหภาวะผูนำของหัวหนาแผนก
               - เทคนิคการปรบัพฤติกรรมของหวัหนาแผนก

 1.2.5 ฝกปฏิบัติการทำแผนการปฏิบัติงาน



หลักสูตร ป 2563 หน้า ๘

หัวขอวิชาที่ 2 เทคนิคการปรับพฤติกรรมและเสริมสรางมนุษยสัมพันธในการบริหารงาน (3.00ชม.)
2.1 วัตถุประสงค

2.1.1 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมเรียนรูและเขาใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน และนำมา
ปรับใชได

2 .1 .2  เพ่ือ ให ผู เขา รับ การอบ รม ไดรู ถึ ง เทค นิค  และวิธีก ารป ระเมินบุคคล เพื่ อ
สรางความสัมพันธในทีมงานได

2.2 คำอธิบายหัวขอวิชา
 ผูเขารับการอบรมตองเขาใจในพฤติกรรมของคน ในการทำความเขาใจและสรางมนษุยสัมพันธท่ีดี
กับทีม เพื่อใหการทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้
 2.2.1 การเขาใจธรรมชาติพฤติกรรมของมนษุย
 2.2.2 พฤติกรรมตนเองท่ีมีผลตอผูอืน่
 2.2.3 ทัศนะการมองชีวิต
          2.2.4 การควบคุมอารมณ

หัวขอวิชาท่ี 3 เทคนิคการประชุม              (1.30 ชม.)
3.1.วัตถุประสงค

3.1.1 เพ่ือให ผู เขารับการอบรมมีความรูและเขาใจถึงองคประกอบของการประชุม
 ที่มีประสิทธิภาพ

3.1.2 เพ่ือเพ่ิมทักษะดานการสือ่สารในทีมใหบรรลผุล

3.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
ผูเขารับการอบรมท่ีเปนหัวหนางานแผนกตางๆ ตองมีความรูความเขาใจในเร่ืองของ

การประชุมท่ีมีประสิทธิภาพรวมทั้ง เรียนรูในเรือ่งของเทคนิคในการสื่อสารเพ่ือการทำงานบรรลุผล
ตลอดจน โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้

3.2.1 องคประกอบของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
3.2.2 เทคนิคการสือ่สารท่ีบรรลผุลสำเร็จ
3.2.3 การสรางบรรยากาศในท่ีประชุม
3.2.4 การมอบหมายงาน การสัง่งาน
3.2.5 การติดตามงานจากผูใตบังคับบัญชา
3.2.6 การรายงานตอผูบังคับบัญชา
3.2.7 กรณีตัวอยางท่ีสำคัญ
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หัวขอวิชาที่ 4 เทคนิคการพัฒนาและสอนงาน         ( 1.30 ชม.)
4.1.วัตถุประสงค

เพ่ือใหผูเขารบัการอบรมมีความรู ความเขาใจ ในข้ันตอนการสอนงานและสามารถพัฒนา
การทำงานของผูใตบังคับบัญชาใหสำเร็จได

4.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
 หัวหนางานมีหนาท่ีตองบริหารการทำงานของผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุตามเปาหมาย

มีความจำเปนตองเรียนรูดานการพัฒนาคน โดยใชทักษะ ความรู และวิธีการตางๆ เพื่อใหการทำงาน
ในฝายหรือแผนกของตน ดำเนินการรวมกันไดระหวางหัวหนาแผนกและผูใตบังคับบัญชา ตลอดจน
สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีเนื้อหาวิชา ดังนี้

4.2.1 ข้ันตอนการสอนงาน
  4.2.2 หัวหนางาน ในฐานะ “พี่เลี้ยง”

หัวขอวิชาที่ 5 การบรหิารทีมงาน           (1.00  ชม.)
5.1.วัตถุประสงค

 5.1.1 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ ในคุณลักษณะและองคประกอบ
ของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสรางและพัฒนาศักยภาพของฝายหรือแผนกของตน
ใหพัฒนาข้ึนได
 5.1.2 เพ่ือใหผู เขา รับการอบรม มีความรู  ความเขาใจ ในบทบาทของผูนำทีมงาน
ในการบริหารฝายหรือแผนกของตน ใหทำงานบรรลุวัตถุประสงคได

5.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
ผูมีตำแหนงหวัหนาแผนกตองมีความรู ความเขาใจ ในคุณลักษณะและองคประกอบของทีมที่

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบทบาทของผูนำ การสรางและพฒันาศกัยภาพทีมงาน เพราะผูมีตำแหนง
หวัหนาแผนกตองบริหาร พัฒนา และนำทีมงานใหบรรลุเปาหมายในการทำงาน โดยใชรปูแบบการ
นำเสนอ ดังนี้

5.2.1 คุณลักษณะและองคประกอบของทีมท่ีมปีระสทิธิภาพ
 5.2.2 บทบาทของผูนำทีมงาน
 5.2.3 การสรางขวัญกำลังใจและพัฒนาศักยภาพทีมงาน

วิชาท่ี 6 ฝกปฏิบัติการเขียนโครงการและแผนการปฏิบัติงาน        (2.00 ชม.)
6.1.วัตถุประสงค

6.1.1 ผูเขารับการอบรมสามารถเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานได
 6.1.2 ผูเขารับการอบรมสามารถนำเสนอโครงการและแผนการปฏบิัติงานได
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6.2 คำอธิบายรายวิชา
ใหผูรับการอบรมนำขอมูลทีร่ับจากการฝกอบรม มารางแผนงานและนำเสนอในชวงทาย

ของการอบรม เพื่อใหผูเขารับการอบรมนำเสนอแผนการทำงานไดอยางมีประสทิธิภาพ โดยใชรูปแบบ
การนำเสนอ ดังนี้

6.2.1 นำเสนอโครงการและแผนปฏิบัติงาน
รวมทั้งสิ้น  12.00 ชม.

วิทยากร  จากผูเชี่ยวชาญภายในองคกร และภายนอกองคกร

เง่ือนไขการสำเร็จหลักสูตร

ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนประเมิน

  1. ตองมีเวลาเขารับฝกอบรม 100%   = 20 คะแนน

  2. การจัดทำรายงานพรอมนำเสนอแผนการปฏิบัติงาน = 60 คะแนน

      (ดังรายละเอียดตามหัวขอ 1.2.5) ตอผูบังคับบัญชา 100%

  3. สอบวัดผลโดยไดคะแนนไมต่ำกวา 60%   = 20 คะแนน

วุฒิบัตรโดย ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด


