[Pick the date] [การพัฒนาทักษะหัวหน้ างาน]

การพ ัฒนาท ักษะห ัวหน้างานยุคใหม่
(Supervisory Skills)

21 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมเซนต์เจมส์
หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบนั สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว หัวหน้างานจึงต้องปรับตัว
ให้ทนั สถานการณ์อยูเ่ สมอ หัวหน้าหรื อผูน้ าํ องค์กรระดับต้นเป็ นกําลังสําคัญที่มีส่วนช่วยกําหนดความสําเร็ จ
ขององค์กร เพราะเป็ นตําแหน่ งที่เชื่ อมโยงนโยบายขององค์กร สู่ การปฏิ บตั ิจริ ง เป็ นผูต้ อ้ งรับผิดชอบทั้ง
เป้ าหมายของตนเองและทีมงาน การเป็ นหัวหน้างานนั้นไม่เพียงแค่ได้รับการแต่งตั้งใครก็เป็ นได้ แต่การเป็ น
หัวหน้างานที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น จําเป็ นต้องใช้ทกั ษะความรู ้ในเรื่ องของการบริ หารงานและการบริ หารคน
เพื่อทํางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และนโยบาย

[Pick the date] [การพัฒนาทักษะหัวหน้ างาน]

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้

1. เพื่อเสริมสร้ าง พัฒนาความรู้ ความเข้ าใจใน “บทบาท หน้ าที่ความรั บผิดชอบ” ของหัวหน้ าและ
ความคาดหวังขององค์กร
2. เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นําให้ กบั หัวหน้ างาน
3. เพื่อพัฒนาเทคนิคในการบริหารงานอย่างเป็ นระบบในการตั ้งเป้าหมาย การวางแผนและพัฒนา
4. เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้และ “รู้ จักตน รู้ จักคน รู้ จักงาน” ที่หวั หน้ างานมือใหม่ต้องใส่ใจและนําไปใช้
ในการบริหารเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. เพื่อทักษะในการบริ หารลูกน้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เรี ยนรู้เทคนิคและทักษะใน เครื่ องมือในการทํางาน ของการเป็ นหัวหน้ างานที่จําเป็ นและสามารถ
นําไปปรับใช้ ได้ ทนั ที

ั
ห ัวข้อการสมมนา
Module I การพ ัฒนาท ักษะการเป็นห ัวหน้างาน
 กรอบความคิด (Mind set) ของการเป็ นเป็ นหัวหน ้างาน
 ความหมาย ความสําคัญ บทบาท หน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของ “หัวหน ้างาน” ใน
องค์กร
ี ” ทีอ
 4 A แห่งการเป็ น “ หัวหน ้างานมืออาชพ
่ งค์กรคาดหวัง
• 4A แห่งการเป็ นสุดยอดหัวหน ้างาน
• ภาวะผู ้นํ าทีห
่ ัวหน ้างานต ้องมี
• ลูกน ้อง 4 แบบกับภาวะผู ้นํ าตามสถานการณ์
่ ัวหน ้างานแบบ “มืออาชพ
ี ” หรือ “มีอาชพ
ี ” ??
• คุณจะก ้าวเข ้าสูห
 คุณลักษณะและพฤติกรรมของหัวหน ้าทีป
่ ระสบความสําเร็จ
 การพัฒนาทัศนคติเชงิ บวกเพือ
่ ความสําเร็จในการทํางาน (Positive Thinking)
 ความสามารทีจ
่ ําเป็ นในการบริหารงานของหัวหน ้างาน
Module II ห ัวหน้างานก ับความสามารถในการพ ัฒนาคนและผลงาน
 การทํางานในเชงิ รุก (Proactive Working)
• เทคนิคการวางเป้ าหมายในการทํางาน (SMART GOAL)
• เทคนิคการกระตุ ้นตนเองให ้มีไป กระตือรือร ้นในการทํางาน
• เทคนิคการสร ้างความสุขในการทํางาน
 เทคนิคการสอนงานให ้ได ้ทัง้ งานและทัง้ ใจ ของผู ้ใต ้บังคับบัญชา (Coaching for
Success)
• 5 ขัน
้ ตอนเทคนิคการสอนงาน
• เทคนิคการ Feedback ในการสอนงานเพือ
่ ให ้ได ้ใจลูกน ้อง
ิ
 เทคนิคการตัดสนใจ แก ้ไขปั ญหา (Problem Solving & Decision Making)
 เทคนิคการสร ้างทีมงานและจูงใจให ้ลูกน ้องทํางาน (Teamwork & Motivation)
• หัวใจของการทํางานเป็ นทีมเพือ
่ เกิดแรงจูงใจในการทํางาน(Workshop)
• T-E-A-M-W-O-R-K Paradigm & High Performance Teamwork
• การบรรลุเป้ าหมายร่วมกันและการสร ้างขวัญและกําลังใจให ้กับทีม
• การสร ้างพลังในการทํางานเป็ นทีม
• ปั จจัยและวิธก
ี ารจูงใจลูกน ้องให ้ทํางานด ้วยความเต็มใจ
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รูปแบบการสัมมนา:

- บรรยาย (Lecture) แบบมีส่วนร่ วม

50%
40%
10%

- กิจกรรมเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ABL / Work Shop / Case Study
-

สรุปบทเรี ยน / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ถาม-ตอบ

รูปแบบการเรียนรู ้
วิทยากรจะเป็ นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการที่ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเกิดการเรี ยนรู้ โดยใช้
แนวทางผสมผสานในการอบรม (Integrated Training) ซึง่ ประกอบด้ วย
 การเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรม (Activity based learning) ใช้ เกมหรื อ กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพใน
การเรี ยนรู้ตามเนื ้อหาการบรรยาย มีจดุ มุ่งหมาย สนุก น่าสนใจ ช่วยกระตุ้นให้ เกิด
แนวความคิดและการเรี ยนรู้จากการเล่นเกมหรื อทํากิจกรรม
 การเรี ยนรู้ แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) จะเน้ นกระบวนการให้ เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจเนื ้อหาอย่างแท้ จริ ง และ สามารถ
นําไปใช้ อย่างประสบความสําเร็จ เป็ นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่าง
วิทยากรกับผู้เข้ ารับการอบรม
 การโค้ ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) ใช้ ศาสตร์ การโค้ ชสมัยใหม่เพื่อดึงศักยภาพของ
ผู้เรี ยนในเรื่ องที่กําลังเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ มองเห็นจุดที่ตนเองอยากเปลี่ยนแปลง ใช้ การตัง้
คําถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เรี ยน

หลักสูตรเหมาะสําหรับ

เจ้ าหน้ าที่ หัวหน้ างาน หัวหน้ าส่วน Team Leader , Supervisor ผู้จดั การหรื อผู้ที่สนใจ

จํานวนผูเ้ ข้าอบรม
ค่าอบรม

ไม่เกิน 30 ท่าน
ค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3 %
ราคาก่อน VAT
VAT 7%

ราคาสุทธิ

3,800

266

114

3,952

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

105

3,640

Pro มา 3 ท่านๆละ

3,200

224

96

3,328

ราคาท่านละ
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วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
่ บัญชี หจก.โปรเฟสชัน
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี)
ื่ บริษัทของท่าน และชือ
่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สัง่ จ่าย หจก.โปรเฟสชัน
Partnership)

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

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

086-8929330

ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

หลักสูตรการพ ัฒนาท ักษะห ัวหน้างาน
ส่งมาที่ email :

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

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

กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี คุณอรั ญญา (ตุ้ม)

Professional Training Solution Ltd., Partnership
Tel; 02-1753330, 086-8929330 , 086-6183752
Email; info.ptstraining@gmail.com, aranya@ptstraining.co.th
Website; www.ptstraining.co.th Facebook : Professional Training Solution

