หลักสู ตร Successful Supervisor Skill

พัฒนาทักษะการเป็ นหัวหน้ างาน
แบบ SMART WORK (SMART WORK Supervisory Skills)
วันที่ 24 มีนาคม 2563
ั่ กรุงเทพฯ หัวลาโพง
เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมไพร์ม เซ็นทรัล สเตชน
หลักการและเหตุผล




สามารถพัฒนาตนเองในเรือ
่ งการบริหารจัดการยุคใหม่ โดยเน ้นการสร ้างความเข ้าใจในภาพรวมของ
การทาหน ้าทีเ่ ป็ นหัวหน ้างาน เริม
่ ตัง้ แต่ ความหมาย แนวคิด ภารกิจทีต
่ ้องปฏิบัตใิ นฐานะหัวหน ้างาน
บทบาทหน ้าทีใ่ นการบริหารจัดการ รวมทัง้ เน ้นการฝึ กภารกิจสาคัญของผู ้บริหาร คือการเป็ นผู ้นาแบบ
โค ้ช
ิ ธิผลในงาน บริหารจัดการงานได ้ดี สอ
ื่ สารอย่างมี
การเป็ นหัวหน ้างานแบบ Smart Work เพิม
่ ประสท
ิ ธิภาพสามารถเชอ
ื่ มโยงข ้อมูลข่าวสารจากระดับบนลงสูร่ ะดับล่างได ้อย่างชด
ั เจน เกิดการ
ประสท
ื่ มโยงนโยบายขององ์
พัฒนาเป็ นไปตามทีอ
่ งค์กรคาดหวัง เพราะคุณคือระดับตาแหน่งทีต
่ ้องเชอ

ั
ห ัวข้อการสมมนา
09.00 -16.00 น.

Module 1. Leadership Overview
*บทบาทหล ักของผูน
้ า
 แนวทางการบริหารงานในปั จจุบัน
 ความรับผิดชอบของผู ้นายุคใหม่
 ผู ้นาเริม
่ จากการกาหนดทิศทาง
 สร ้างทีมงาน
 สร ้างแรงบันดาลใจให ้ทีมงาน
*ผูน
้ าตามสถานการณ์


ความแตกต่างระหว่างการนาและการจัดการ



ิ ธิผล และเป็ นแบบอย่างทีด
คุณลักษณะของผู ้นาทีม
่ ป
ี ระสท
่ ี



้ ้เหมาะสมกับสถานการณ์
รูปแบบของการเป็ นผู ้นา และการเลือกใชให

ั ันธ์
Workshop ผูน
้ าตามสถานการณ์ แบบพฤติกรรมมุง
่ งาน / มุง
่ ความสมพ
Module 2.หน้าทีข
่ องห ัวหน้างานในการบริหารจ ัดการ
1.การวางแผนปฏิบ ัติงาน (Planning)


ั เจน (SMART Objective)
กาหนดเป้ าหมายหรือผลสาเร็จทีต
่ ้องการให ้ชด



กาหนดวิธก
ี าร และ กิจกรรมของงานทีใ่ ห ้บรรลุตามเป้ าหมาย



คาดการณ์และตรวจสอบความเปลีย
่ นแปลงทีจ
่ ะเกิดขึน
้ เป็ นทัง้ โอกาสและอุปสรรคทีส
่ ง่ ผลต่อ
ความสาเร็จของเป้ าหมาย

2.การจ ัดองค์กร (Organizing)
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แบ่งงานออกเป็ นสว่ นงานต่างๆและกาหนดหน ้าที่



ั พันธ์ระหว่างสว่ นงาน
กาหนดความสม



มอบหมายงาน มอบหมายอานาจหน ้าที่

3.การจ ัดคนเข้าทางาน (Staffing)


การวางแผนจัดคนให ้เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัตงิ าน



การสรรหา



ี้ นะ
การฝึ กอบรมและพัฒนา สอนงาน ให ้คาปรึกษาชแ



ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

4.การสง่ ั การ (Directing)


ื่ สาร ได ้ทัง้ เนือ
ั พันธ์กับคนรอบข ้าง
สอ
้ หาสาระ และความสม



ึ ร่วมกันถึงเป้ าหมายและผลสาเร็ จของงาน
จูงใจ สร ้างบรรยากาศการทางานทีท
่ าให ้รู ้สก



ภาวะผู ้นา ให ้ลูกน ้องและเพือ
่ นร่วมทีมทางานด ้วยความเต็มใจ



5.การควบคุม (Controlling)



-กาหนดมาตรฐานงานเพือ
่ การควบคุม



-การควบคุมงานอย่างเป็ นระบบ

้ ริหารจ ัดการงานได้อย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
Workshop นาแนวคิด POSDC ใชบ
Module3. ท ักษะ 6 ด้านทีห
่ ัวหน้างานควรมีในการปฏิบ ัติงาน
ี (Technical Skill)
1.ทักษะด ้านวิชาชพ
2.ทักษะด ้านความคิด(Conceptual Skill)
ิ ใจ (Problem Solving &Decision Making Skill)
3.ทักษะด ้านการแก ้ปั ญหาและตัดสน
ั พันธ์(Human Relation Skill)
4.ทักษะด ้านมนุษยสม
ื่ สาร(Communication Skill)
5.ทักษะด ้านการสอ
6.ทักษะด ้านการบริหารหรือการจัดการ(Management Skill)
Module4. Workshop การเป็นผูน
้ าแบบ COACH
1.ผูน
้ าในฐานะ Coach





ั ยภาพ
Keywordสาคัญ คือ ปลดปล่อยศก
่ ลการปฏิบัตก
รับผิดชอบในการนาพนั กงานหรือทีมงานของเขาสูผ
ิ ารทีด
่ ข
ี น
ึ้ ด ้วยกระบวนการทีต
่ อ
่ เนือ
่ ง
ของการค ้นหาจุดแข็ง และจุดอ่อน(Strengths and weaknesses) ของพนักงานแต่ละคนหรือของ
ทีมงาน
้ ้มากทีส
การสอนงาน เป็ นการพัฒนาพนั กงานให ้รู ้จักนาศักยภาพทีม
่ อ
ี อกมาใชให
่ ด
ุ และสามารถรับมือ
กับปั ญหาต่างๆและจัดการกับความเปลีย
่ นแปลงได ้ด ้วยตนเองอย่างยั่งยืน

ั
้ ระโยชน์ในการมอบหมายงานและการสอนงาน
Workshop การค้นหาศกยภาพ
เพือ
่ นามาใชป
2.ความคิดเห็นต่อรูปแบบและพฤติกรรมการสอนงาน
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อะไรคือเรือ
่ งที่ Coachควรทาเพิม
่ ขึน
้
อะไรคือเรือ
่ งที่ Coachควรทาลดลงหรือเลิก
อะไรคือเรือ
่ งทีด
่ อ
ี ยูแ
่ ล ้วและCoach ควรรักษาไว ้

Workshop ประเมินรูปแบบการสอนงานจริงในองค์กร
3.เทคนิคต่างๆ ในการโค้ชเพือ
่ สร้างผลงาน




เทคนิคการสร ้างความไว ้วางใจ
ื่ ถือ
-เพิม
่ ความน่าเชอ
-เพิม
่ ความเอาใจใส ่
เทคนิคการสอนงาน 4 รูปแบบ

1.ให ้ความกระจ่าง
2.เป็ นขัน
้ เป็ นตอน
ั จูง
3.โน ้มน ้าวชก
่
4.สงเสริมให ้กาลังใจ
4.ฝึ กปฏิบ ัติท ักษะบุคคล Coaching & Feedback


ทักษะทีจ
่ าเป็ นในการสอนงาน
-ทักษะการสงั เกต
-ทักษะการฟั ง
-ทักษะการถาม
-ทักษะการให ้ข ้อมูลป้ อนกลับ

Workshop ให้คาแนะนาสะท้อนกล ับและไปข้างหน้า (Feedback & Feed Forward)
ั
วิธก
ี ารสมมนา
ั มนาได ้ใชความรู
้
การเรียนรู ้ทัง้ ภาคแนวคิดและภาคปฏิบัต ิ โดยการใชกิ้ จกรรมเพือ
่ การเรียนรู ้ ให ้ผู ้เข ้าสม
้และ
ประสบการณ์อย่างเต็มที่ อภิปราย แลกเปลีย
่ น เพือ
่ สรุปเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ๆทีจ
่ ะเป็ นประโยชน์ตอ
่ การ
้
นาไปใชในการท
างาน
ั
ผูเ้ ข้าสมมนา
พนักงานบังคับบัญชาระดับหัวหน ้างาน หรือพนักงานทีค
่ าดว่าจะได ้รับแต่งตัง้ ให ้ดารงตาแหน่งหัวหน ้างาน
เจ ้าของกิจการ ผู ้ทีต
่ ้องการพัฒนาทักษะการเป็ นหัวหน ้างาน

จำนวนผู้เข้ ำอบรม 20 คน
วิทยำกร
อำจำรย์พิศษิ ฐ์ โชคปรี ชำ
ั มนา
 อัตราค่าสม

(รวมค่าเอกสาร ค่าเอกสารการบรรยาย ค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ อาหารว่างค่าเดินทาง)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
ราคาสุทธิ
VAT 7%
3%
ค่าอบรม / 1 ท่าน

3,900

273

117

4,056

Pro สม ัคร 3 ท่านค่าอบรมท่านละ

3,500

245

105

3,640
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วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
ห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาต ัวผูเ้ สย
่ ั แนล เทรนนิง่ โซลูขน
หจก.โปรเฟสชน
่ั
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ า้ นพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

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
ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรัญญา 086-8929330

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

หล ักสูตร พัฒนาทักษะการเป็ นหัวหน ้างานแบบ SMART WORK (SMART WORK Supervisory Skills)
ส่งมาที่ email :

ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________TAX ID______________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: _____________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
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3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ

ั มนากรุณาแจ ้งล่วงหน ้า 7 วันก่อนวันสม
ั มนา มิฉะนัน
กรณียกเลิกการเข ้าสม
้ จะต ้อง
ั มนา
ชาระ 30% ของราคาค่าสม

ค่ำฝึ กอบรม สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริ ง
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