4 Steps to be a “GREAT” Supervisor
4 ขั้นตอน สู่ การเป็ นสุ ดยอดหัวหน้ างาน ตามแนวทาง TWI
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร 4 Steps to be a “GREAT” Supervisor ประกอบด้ วย
4 ขันตอนที
้
่สาคัญในการพัฒนาทักษะพื ้นฐาน สาหรับการเป็ นหัวหน้ างานที่ดีตามแนวทาง Training
Within Industry (TWI) เพื่อให้ องค์กรมัน่ ใจได้ วา่ บุคลากรในระดับหัวหน้ างาน มีความรู้ ความ
เข้ าใจและทักษะในด้ านต่างๆ ที่จาเป็ นและสาคัญกับงาน (General Knowledge of work) มีความรู้
ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ (Roles & Responsibility) มีความสามารถในการสอนงานได้ ตาม
มาตรฐาน เพื่อให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาสามารถปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิคและทักษะใน
การถ่ายทอดและจูงใจ (Effective Coaching) สามารถให้ คาแนะนาในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในงาน ด้ วยเทคนิควิธีการทางานอย่างสร้ างสรรค์ (Able to apply the new
methods) รวมถึงการเสริ มสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล และบรรยากาศการทางานเป็ นทีม
(Teamwork Builder)
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาท และความสาคัญของการ
เป็ นหัวหน้ างานมืออาชีพ
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีความรู้ความเข้ าใจในการประยุกต์ใช้ เทคนิคการสอนงาน
เทคนิคการปรับปรุงงาน เทคนิคการสร้ างสัมพันธภาพในทีม และเทคนิคการพัฒนา
ศักยภาพผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมจะได้ ฝึกปฏิบตั ิ ตลอดจนได้ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ประสบการณ์ในระหว่างการอบรม

วิธีการฝึ กอบรม
1. การบรรยาย โดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาแนะนากับหน่วยงานต่างๆ
2. ฝึ กปฏิบตั จิ ากแบบทดสอบ กิจกรรมกลุม่ และกรณีศกึ ษาด้ วยเหตุการณ์ที่ใกล้ เคียงความเป็ นจริง

เหมาะสาหรับ
จานวนผู้เข้ าอบรม

ผู้บริหารระดับต้ น-ระดับกลางขององค์กร หัวหน้ างาน และนักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
30-35 คน/รุ่น

หัวข้ อการอบรม






บทบาทหน้ าที่และการเป็ นหัวหน้ างานที่ดี (Roles and Responsibilities of Supervisor)
4 ขันตอนและเทคนิ
้
คการสอนงาน และการถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพ (JI: Job Instruction)
4 ขันตอนและเทคนิ
้
คการวิเคราะห์กระบวนการ และปรับปรุงงาน (JM: Job Method)
4 ขันตอนและเทคนิ
้
คการสร้ างสัมพันธภาพที่ดี (JR: Job Relations)
การวางแผนพัฒนาศักยภาพทีม (Program Development)
กาหนดการอบรม

ระยะเวลา 5 วัน

วันที่ 1
9.00-16.00 น.
o ความรู้ความเข้ าใจที่จาเป็ นเกี่ยวกับองค์กร และงาน (General Knowledge of work)
o บทบาทหน้ าที่และการเป็ นหัวหน้ างานที่ดี (Roles and Responsibilities of Supervisor)
วันที่ 2
9.00-16.00 น.
o Effective Coaching (JI: Job Instruction)
o 4 ขันตอนและเทคนิ
้
คการสอนงาน และการถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 3
9.00-16.00 น.
o Able to apply the new methods (JM: Job Methods)
o 4 ขันตอนและเทคนิ
้
คการวิเคราะห์กระบวนการ และปรับปรุงงาน
วันที่ 4
9.00-16.00 น.
o Teamwork Builder (JR: Job Relations)
o 4 ขันตอนและเทคนิ
้
คการสร้ างสัมพันธภาพที่ดี
วันที่ 5
9.00-16.00 น.
o การวางแผนพัฒนาศักยภาพทีม (Program Development)
o สรุปบทเรี ยน

ค่ าธรรมเนียมการอบรม

หลักสูตร 5 วัน ราคาทัว่ ไป วันละ 35,000 บาท
ราคาสมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันละ 31,500 บาท
* กรณีฝึกอบรมวันหยุดคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 25 %






ไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7% และค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี)
รวมเอกสารประกอบการฝึ กอบรมตามจานวนที่กาหนด
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรื อเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี
สถาบันฯ จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้
ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน***

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ ท่ ี:
คุณกิตติมา ถาวรชีพ
โทร: 0-2619-5500 ต่อ 426
แฟกซ์: 0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail: Kittima@ftpi.or.th

