Professional Training Solution

หลักสู ตร เสริมทักษะหัวหน้ างานมืออาชีพ
Supervisory Skills for Excellence
วันที่ 21 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น. พัฒนากลอฟ์ คลับ แอนด์ รีสอร์ ท จ.ชลบุรี
หล ักการและเหตุผล:
โดยหลักการทีว่ า่ “หัวหน้ าคือผู้ทที่ ํางานผ่านคนอื่น” ดังนัน้ การทํางานผ่านคนอื่น จึงต้ องอาศัยทักษะหลายอย่างเพราะคนที่
เป็ นหัวหน้ างาน ต้ องมีบทบาททีเ่ ป็ นวัฏฏะจักร หมุนเป็ นกงล้ ออยูท่ กุ เมื่อเชื่อวันอย่างสมดุลระหว่างเรื่ องงานกับเรื่ องคน ซึง่ เรื่ องงานก็
ประกอบด้ วย การสัง่ งาน จะต้ องสัง่ งานอย่างไร ให้ ได้ งานตรงตามที่ต้องการ การสอนงาน หากไม่สอนก็ไม่ได้ งานตามที่ต้องการ หรือจะ
ลงไปทํางานนัน้ ๆ เสียเอง ซึง่ ก็ไม่เหมาะหรื อไม่ควร และเมื่อสัง่ งานแล้ ว สอนงานแล้ ว ก็หนีไม่พ้นเรื่ องการติดตามหรื อประเมินผลงาน ผู้
ที่เป็ นหัวหน้ าจะมีวิธีพดู สือ่ สารกับลูกน้ องแต่ละคนอย่างไร ตลอดจนการตําหนิ ว่ากล่าวตักเตือน การจูงใจ หรื อคอยให้ คาํ แนะนําการ
ปฏิบตั ิตวั ของลูกน้ องเสมือนเป็ นที่พงึ่ ที่ปรึกษา ซึง่ สิง่ เหล่านี ้เกิดขึ ้นกับคนที่เป็ นนายอยูเ่ สมอ ดังนัน้ บทบาทของหัวหน้ างาน Role of
Supervisor จึงเป็ นสาระสําคัญ ดังคําที่วา่ “งานได้ ผล คนเป็ นสุข ทีมก็เกิด” มิใช่ “งานได้ ผล คนเป็ นศพ ทีมก็ดบั ”

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
•

เพือ
่ เรียนรู ้และเข ้าใจบทบาทของการเป็ น Supervisor ทีด
่ ี และสามารถปรับทัศนคติและมุมมองในการดูแล
ลูกน ้อง

• เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเป็ น Coachในการสอนงาน(ลักษณะ On-the-job), การให้ Feedback และการ
Delegate งานได้อย่างเหมาะสม
• เพื่อให้ผูเ้ รียนเข้าใจความสําคัญของการสื่อสารในด้านต่างๆในฐานะที่เป็ น Supervisor ที่ทาํ ให้เกิดการสื่อสาร
ที่ดีในทีม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
• สามารถประยุกต์หลักการ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ของหัวหน้ างานไปใช้ ได้ ดีในชีวิตการทํางานจริ ง
หัวข้ อการบรรยาย :
• S-U-P-E-R-V-I-S-E : นิยามความหมายในทางปฏิบตั ขิ อง “หัวหน้ างาน” ที่องค์กรคาดหวัง เป็ นอย่างไร
-

S hare Vision and Set the Goal Together การแบ่งปั นวิสยั ทัศน์และกําหนดเป้าหมายงานร่วมกัน
U tilizing the full of people Capacity การใช้ คนให้ เต็มกําลังความสามารถ
P erformance Measurement การประเมินผลปฏิบตั งิ าน
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E ncouraging others การให้ กําลังใจคน
R espect for different ideas of others การยอมรับความคิดที่แตกต่างของผู้อื่น
V olunteered to Help การอาสาให้ ความช่วยเหลือ
I mproving the Job process Always การปรับปรุงงานอยูเ่ สมอ
S ee overview Balance of the people and the work การจัดการคนและงานด้ วยความสมดุล
E mpowering your Team การเพิ่มพูนศักยภาพคนในทีม

• ผลผลิต 2 ด้ าน ที่หวั หน้ างาน ต้ องทําให้ สาํ เร็ จ
- ผลผลิตด้ านงาน (Job Production)
- ผลผลิตด้ านความสัมพันธ์ (Relationship Production)
• ผลผลิตด้ านงาน : ทักษะทีต่ ้ องมี
1. ทักษะการสัง่ งาน มอบหมายงาน (เรี ยนรู้จากเกม / ชมวิดีโอคลิป)
1.1. สัง่ งานแบบไม่เปิ ดโอกาสให้ ซกั ถาม
1.2. สัง่ งานแบบยัดเยียด
1.3. สัง่ งานแบบคลุมเครื อ
1.4. สัง่ งานแบบบอกทุกรายละเอียด
1.5. สัง่ งานแบบปรึกษาหารื อ
1.6. สัง่ งานแบบขอความช่วยเหลือ
2. ทักษะการติดตามงาน (เรียนรู้จากเกม / ชมวิดีโอคลิป)
2.1. วิธีแก้ ไขทัศนคติที่เป็ นลบในการติดตามงานของลูกน้ อง
2.2. เทคนิคการติดตามงาน
- Target Technique
- Timing Technique
- Tracking Technique
3. ทักษะการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพื่อ… (เรี ยนรู้จากเกม)
3.1. การปรับปรุงงาน
3.2. การเพิม่ ประสิทธิผล
3.3. การป้องกันปั ญหาและความปลอดภัย
3.4. การบรรลุเป้าหมาย (KPI)
4.* ทักษะการสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ (เรียนรู้จากเกม / ชมวิดีโอคลิป)
2.1. สอนงานแบบ OJT (สอนขณะปฏิบตั ิงาน)
2.2. สอนงานแบบ Coach (สอนแนะ)
2.3. สอนงานแบบพี่เลี ้ยง
* หมายเหตุ : ลงรายละเอียดในหลักสูตร การสอนงานขณะปฏิบตั ิงาน (OJT : On the Job Training)
• ผลผลิตด้ านความสัมพันธ์ : ทักษะที่ต้องมี
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1. ทักษะการชมลูกน้ อง
2. ทักษะการตําหนิ ว่ากล่าวตักเตือน
3. ทักษะการจูงใจลูกน้ องให้ มีกําลังใจทํางาน ฟั นฝ่ าอุปสรรค
4. ทักษะการให้ ปฏิกิริยาย้ อนกลับ (Feedback)
5. ทักษะการให้ คําปรึกษาลูกน้ องในเรื่ องส่วนตัวและเรื่ องงาน
• จิตวิทยาความฉลาดทางอารมณ์ 6 ประการ สําหรับหัวหน้ างาน
• 6D Techniques ในการจัดลําดับความสําคัญของงาน
• เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ ง
- ระหว่าง “ลูกน้ องกับลูกน้ อง”
- ระหว่าง “ลูกน้ องกับหัวหน้ า”
• วิธีการบริ หารเจ้ านาย (BOSS Management Techniques)
• วิธีการบริ หารเพื่อนร่วมงาน (COLLEAGUE Management Techniques)
เหมาะสําหรับ :
• หัวหน้ างาน ที่ต้องการพัฒนาและเรี ยนรู้ทกั ษะ วิธีการเป็ นนาย ให้ มีประสิทธิผลดียิ่งขึ ้น
• จํานวนผู้เข้ าอบรม
ไม่เกิน 30 คน/รุ่น
ระยะเวลาฝึ กอบรม :
• 1 วัน
วิธีการฝึ กอบรม :
• บรรยาย กรณีศกึ ษาและบทบาทสมมติ
วิทยากร :
อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี (ตามไฟล์ เอกสารแนบ)
การศึกษา
• ปริ ญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริ ญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสบการณ์ ทาํ งาน
• ผู้อํานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริ ษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
• ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมทรัพยากรบุคคล กลุม่ บริ ษัท ยูคอม จํากัด
• ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครื อโอสถสภา
• ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านทรัพยากรบุคคล
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Fee Seminar/ อัตราค่าลงทะเบียน ต่อ 1 คน
(รวมค่าวิทยากร เอกสารบรรยาย รวมอาหารกลางว ันแบบบุฟเฟต์และเครือ
่ งดืม
่ อาหารว่าง
ตลอดการอบรม)
ค่าอบรม (Seminar Fee)
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
ราคาสุทธิ
VAT 7%
3%
ั
ค่าสมมนา
/ 1 ท่าน

3,500

245

(105)

3,640

Pro 1 สม ัคร 3 ท่าน/รุน
่

9,900

693

(297)

10,296

Pro 2 สม ัคร 5 ท่าน/รุน
่

16,000

1,120

(480)

16,640

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธีการชําระเงิน:
1 โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี ้
• ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
และแฟ็ กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
พร้ อมระบุชื่อบริ ษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2. ชําระด้ วยเช็คบริ ษัท สัง่ จ่าย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่ (Professional Training Solution Ltd,
Partnership)
3. หัก ณ ที่จา่ ย 3% ทะเบียนนิตบิ คุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
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