Product Code : 05-011-010

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้ างาน (Supervisory Skill Development)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
การเป็ นผู้บงั คับบัญชาหรื อหัวหน้ างานนันเพี
้ ยงได้ รับการแต่งตัง้ ก็เป็ นได้ แต่การเป็ น
หัวหน้ างานที่มีประสิทธิภาพและได้ รับการยอมรับนัน้ ต้ องใช้ ทกั ษะความรู้ และคุณสมบัติหลาย
ด้ านมาประกอบกัน ทังนี
้ ้เนื่องจากหัวหน้ างานนอกจากจะต้ องทางานในส่วนของตัวเองแล้ ว ยัง
ต้ อ งบริ ห ารทรั พ ยากร บริ ห ารข้ อ มูล และดูแ ลให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชาท างานได้ ส าเร็ จ ลุล่ว ง โดย
สอดคล้ อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกับ วัต ถุป ระสงค์ และนโยบายของบริ ษั ท โดยเฉพาะในปั จ จุ บัน
สภาพแวดล้ อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว หัวหน้ างานจึงต้ องปรับตัว
ให้ ทนั กับสถานการณ์อยู่เสมอเพราะความสาเร็ จในอดีต ไม่ใช่หลักประกันสาหรับความสาเร็ จใน
อนาคตเสมอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาทักษะสาหรับการเป็ นหัวหน้ างาน การบริ หาร
จัดการงานและคน
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ กบั ตนเอง เพื่อให้ การ
บริ หารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ เรียนรู้จากการแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั วิทยากรและผู้เข้ าร่วม
ฝึ กอบรมด้ วยกัน อันจะนาไปสูก่ ารพัฒนาภาวะผู้นาที่เหมาะสมได้




วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยาย และ สรุปความคิดรวบยอดโดยวิทยากร
 กิจกรรมการเรียนรู้
 การระดมสมอง / นาเสนอ / ร่วมอภิปราย
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
พนัก งานบังคับบัญชาระดับหัวหน้ า งาน หรื อพนักงานที่ค าดว่า จะได้ รับ แต่งตัง้ ให้ ด ารง
ตาแหน่งระดับหัวหน้ างาน
จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
เวลา
9:00 – 12:00

หัวข้ อฝึ กอบรม
 มุมมองการบริ หารงานยุคใหม่
 การสร้ างภาวะผู้นาและคุณลักษณะผู้นาสาหรับหัวหน้ างาน
 เทคนิคการปรับพฤติกรรมและเสริ มสร้ างมนุษยสัมพันธ์ในการบริ หารงาน
 การสือ่ สารในงาน
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เทคนิคการพัฒนาและสอนงานพนักงาน
การบริ หารทีมงาน

Page 1 of 2

25 คน
กิจกรรม
 มุมมองการบริ หารงานยุคใหม่
- การบริ หารงาน : ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
- การบริ หารงาน : ความสมดุลของงานและคน
- บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้ างาน
- คุณสมบัติที่สาคัญของหัวหน้ างาน
 การสร้ างภาวะผู้นาและคุณลักษณะผู้นาสาหรับหัวหน้ างาน
- ประเภทและคุณลักษณะของผู้นาแบบต่างๆ
- แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นาของตนเอง
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กิจกรรม
- เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นา
 เทคนิคการปรับพฤติกรรมและเสริ มสร้ างมนุษยสัมพันธ์ในการ
บริ หารงาน
- การเข้ าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน
- หน้ าต่างชีวิต 4 บาน : รู้เขา รู้เรา
- ทัศนะการมองชีวิต
 การสือ่ สารในงาน
- องค์ประกอบของการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ
- เทคนิคการสือ่ สารที่บรรลุผลสาเร็ จ
- เทคนิคการพูด – การฟั ง
- กรณีศกึ ษา

 เทคนิคการพัฒนาและสอนงานพนักงาน
- ความจาเป็ นในการพัฒนาพนักงาน
- ขันตอนการสอนงาน
้
4 ขันตอน
้
- หัวหน้ างาน ในฐานะ “พีเ่ ลีย้ ง”
 การบริ หารทีมงาน
- คุณลักษณะและองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ
- บทบาทของผู้นาทีมงาน
- การสร้ างและพัฒนาศักยภาพทีมงาน
พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

13.00 – 16.00
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อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่ อง LCD Projector
ไมค์ลอย
กระดาษ A4, ดินสอ
จัดโต๊ ะเป็ นกลุม่
ป้ายชื่อติดหน้ าอก

จานวน
1 เครื่ อง
2 ตัว
1 รี ม
4 กลุม่

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
28,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
35,000 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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