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หลักสูตร ทักษะการบรื หารจัดการสาหรั บหัวหน้ างานยุคใหม่

(Supervisory Skills for Smart Supervisor)
วันที่ 18 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น รูปแบบOnline Training
ออกแบบหลักสูตร โดย อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้ านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่
และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

1. ความสาคัญของหลักสูตร
“หัวหน้ างาน” เป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการบริ หารงานและบริ หารลูกทีมในหน่วยงานให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตามเป้าหมาย
และมาตรฐานการทางานที่กาหนดไว้ อย่างถูกต้ อง ซึ่งจะส่งผลให้ คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้ าและการบริ การ ซึ่งจะ
นาไปสูก่ ารสร้ างความพึงพอใจให้ เกิดขึ ้นกับลูกค้ าต่อไปได้ ในที่สดุ
ดังนัน้ หากองค์กรสามารถสร้ างและพัฒนาให้ “หัวหน้ างาน” มีคุณสมบัติสาคัญที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน มีความรู้ ความ
เข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของตนเองในการบริ หารทังงานและบริ
้
หารคนในหน่วยงาน รวมทังมี
้ ทั กษะการบริ หารจัดการได้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ สามารถสร้ างความน่าเชื่อถือและสร้ างแรงจูงใจในการทางานให้ กบั ลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ ผลงานของหน่วยงานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาหัวหน้ างานให้ มีพื ้นฐานในการนาหรื อบริ หารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนาพาทีมงาน หรื อนาพา
องค์กรไปสูค่ วามสาเร็ จได้ อย่างยัง่ ยืน
2) เพื่อพัฒนาหัวหน้ างานให้ มีความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ สามารถแสดงภาวะผู้นาได้ เหมาะสมกับสถานการณ์ตา่ งๆ
และมีทกั ษะสาคัญในการบริ หารจัดการทีมงาน เพื่อนาทีมงานไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
3) เพื่อเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากร ก่อนก้ าวเข้ าสูต่ าแหน่งงานระดับที่สงู ขึ ้นต่อไปในอนาคต
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3. หัวข้ อฝึ กอบรม
No.
1

Topic
ภาวะผูน
้ าทีมงาน
ิ ธิภาพสูง
ประสท
(Leadership in High
Performance Team)

Objective
 เสริมสร ้างการเป็ นผู ้นาที่
ดีกว่าวันนี้ ด ้วยการแสดง
บ ท บ า ท ที่ ถู ก ต ้อ ง มี
ทั ศ นคติของผู ้นา และมี
ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม
่ วชาญทีน
เชีย
่ าลูกทีม

Key Content
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3

เทคนิคการมอบหมาย
และติดตามงานอย่างมี
ิ ธิภาพ
ประสท
(Delegating &
Monitoring)

ื่ สารเพือ
เทคนิคการสอ
่
ความสาเร็ จในการ
ทางาน
(Smart
Communication for
Success)

 เสริมทักษะการ
มอบหมายงาน ควบคุม
และการติดตามงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับหัวหน ้างานยุค
ใหม่



เสริมสร ้างทักษะการ
่ สารเพือ
สือ
่ ประสานงาน
ระดับบุคคล ของหัวหน ้า
งาน โดยเฉพาะ
กระบวนการตรวจทาน
ความเข ้าใจของทีมงาน
่ สารใน
เมือ
่ ต ้องสือ
สถานการณ์ตา่ งๆ

การเปลีย
่ นแปลงทีก
่ ระทบกับการบริหารจัดการ
ทีมงานในปั จจุบน
ั
หัวหน ้ายุคใหม่กบ
ั การเตรียมความพร ้อมรับมือ
ต่อการเปลีย
่ นแปลง
บทบาทของหัวหน ้างานยุคใหม่และความ
คาดหวังขององค์กร
่ ารเป็ นหัวหน ้างาน
ปรับเปลีย
่ นตัวเองก ้าวสูก
ประสิทธิภาพสูง
ทัศนคติและบุคลิกภาพของผู ้นา เพือ
่ สร ้าง
่ ถือ
ความน่าเชือ
ทักษะสาคัญในการบริหารจัดการทีมงาน
เครือ
่ งมือขับเคลือ
่ นผลการปฏิบต
ั งิ านของ
ทีมงาน
 ขัน
้ ตอนการมอบหมายงานและติดตามงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ก ารวิ เ ค ราะห์ ท ี ม งาน แ ต่ ล ะส ไต ล์ เพื่ อ
มอบหมายงานและติดตามงานให ้เหมาะสม
กับคนแต่ละประเภท
 ก า ร ใ ห ้ Feedback เ พื อ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติ ก รรมและพั ฒ นาผลการปฏิบั ต ิง าน
ให ้กับทีมงาน
 การสร ้างแรงจูงใจและแรงขับเคลือ
่ นในการ
ทางานให ้ทีมงาน
 ฝึ กปฏิบ ัติ : การมอบหมายและติดตามงาน
ในสถานการณ์ตา่ งๆ
่ สารใน
 ความผิดพลาดทีม
่ ก
ั เกิดขึน
้ ในการสือ
การทางาน








เรียนรู ้พฤติกรรมของทีมงานแต่ละ Style
่ สารกับบุคคล
แนวทางและหลักการในการสือ
อืน
่ ทีจ
่ ะหยัง่ ถึงจิตใจ
่ สารทีม
กระบวนการสือ
่ ป
ี ระสิทธิภาพ เพือ
่ ลด
ความผิดพลาดในการทางาน
่ สารให ้เหมาะสม
ฝึ กปฏิบ ัติ: ปรับวิธก
ี ารสือ
กับคนแต่ละประเภท สิง่ ทีค
่ วรทาและไม่ควร
่ สารกับทีมงานในสถานการณ์
ทา เมือ
่ ต ้องสือ
ต่างๆ
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ทักษะการแก ้ไขปั ญหา
และตัดสินใจ (Excellent
Problem Solving &
Decision Making)



ฝึ ก ฝ น ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด
อ ย่ า งเป็ น เห ตุ เป็ น ผ ล
โดยเน น
้ วิธ ีก ารรวบรวม
และวิเคราะห์ข ้อมูลอย่าง
่ าร
เป็ นระบบเพือ
่ นาไปสูก
แก ้ปั ญหาและตั ด สิน ใจ
อย่างมีประสิทธิภาพ



บทบาทหนา้ ที่ของหั วหนา้ งานในการ “แก ้ไข
ปั ญหาและตัดสินใจ”



กระบวนการแก ้ไขปั ญหาและตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพด ้วย DMAIC



เทคนิคและเครือ
่ งมือในการแก ้ไขปั ญหาและ
ตัดสินใจ



การนาเสนอและติดตามการแก ้ไขปั ญหาอย่าง

มีประสิทธิภาพ
 Workshop: ฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขปั ญหาและ
ตัดสินใจในสถานการณ์ตา่ งๆของหัวหน ้างาน

5.

เทคนิคการสร ้างทีมงาน
ประสิทธิภาพสูงสาหรับผู ้นา
ยุคใหม่

เรียนรู ้บทบาทของผู ้นาทีม
สามารถแสดงบทบาทผู ้นา
ทีมงานทีส
่ ามารถสร ้างทีมงาน
ประสิทธิภาพสูง

 เครื่ องมือการพัฒนาทีมงานสมัยใหม่
 เครื่ องมือการวิเคราะห์ทีมงาน แต่ละสไตล์เพื่อ
สนับสนุนให้ สร้ างผลงาน
 เทคนิคการสอนงานและการถ่ายทอดงาน
 เทคนิคการสร้ างแรงจูงใจ
 เทคนิคการโค้ ซซิ่งทีมงาน
 ฝึ กปฏิบตั ิการสร้ างทีมงานประสิทธิภาพสูงใน
สถานการณ์ตา่ งๆ

4. ผู้เข้ ารั บการอบรม
 หัวหน้ างาน

รู ปแบบการฝึ กอบรม การบรรยาย ผ่านระบบ Online ด้ วย Application Zoom
5. วิทยากร
 อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการบริ หารผลงานเชิงกลยุทธ์

6. สิ่งที่คาดว่ าจะได้ รับหลังจากเสร็จสิน้ การอบรม
 เข้ าใจบทบาททีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและความคาดหวังสูก่ ารเป็ นผู้นาทีมงานประสิทธิภาพสูง
 เห็นถึงประโยชน์จากการปรับเปลีย่ นบทบาทสูก่ ารเป็ นผู้นาเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาตนเองไปสูบ่ ทบาทใหม่
 สามารถนาแนวคิด หลักการเป็ นผู้นาที่แสดงบทบาทของผู้นาทีมงานสมัยใหม่ที่เข้ าใจตนเองและความแตกต่างของบุคคล
ทีมงาน และสามารถเลือกใช้ เครื่องมือในการบริ หารจัดการทีมงานได้ อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
 เป็ นการเตรี ยมความพร้ อม เพื่อเป็ นพื ้นฐานต่อการสร้ างและยกระดับทักษะสูผ่ ้ นู าระดับสูงขึ ้นในอนาคต
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ค่าอบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
Promotion ช่วงนี ้มา 4 จ่าย 3
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
่ บัญชี หจก.โปรเฟสชัน
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) info.ptstraining@gmail.com
ื่ บริษัทของท่าน และชือ
่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
่
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สังจ่าย หจก.โปรเฟสชัน
Ltd, Partnership)

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com ; aranya.chaidejsuriya@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
หลักสูตร: ทักษะการบรืหารจัดการสาหรับหัวหน้ างานยุคใหม่

(Supervisory Skills for Smart Supervisor)
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนำ_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
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E-mail: _____________________________________________________________________

