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Day 1 Role of Supervisor  
Course  การพฒันาทกัษะหวัหนา้งาน  

หลักการและเหตุผล: 

โดยหลกัการท่ีวา่ “หวัหนา้คือผูท่ี้ทาํงานผ่านคนอ่ืน” ดงัน้ัน การทาํงานผ่านคนอ่ืน จึง

ตอ้งอาศยัทกัษะหลายอยา่งเพราะคนท่ีเป็นหวัหนา้งาน ตอ้งมีบทบาทท่ีเป็นวฏัฏะจกัร หมุน

เป็นกงลอ้อยูทุ่กเม่ือเช่ือวนัอยา่งสมดุลระหวา่งเร่ืองงานกบัเร่ืองคน ซ่ึงเร่ืองงานก็ประกอบดว้ย การสัง่งาน 

จะตอ้งสัง่งานอยา่งไร ใหไ้ดง้านตรงตามท่ีตอ้งการ การสอนงาน หากไมส่อนก็ไมไ่ดง้านตามท่ีตอ้งการ หรือ

จะลงไปทาํงานน้ัน ๆ เสียเอง ซ่ึงก็ไมเ่หมาะหรือไมค่วร และเม่ือสัง่งานแลว้ สอนงานแลว้ ก็หนีไมพ่น้เร่ือง

การติดตามหรือประเมินผลงาน ผูท่ี้เป็นหวัหนา้จะมีวิธีพดูส่ือสารกบัลกูนอ้งแต่ละคนอยา่งไร ตลอดจนการ

ตาํหนิ วา่กล่าวตกัเตือน การจงูใจ หรือคอยใหค้าํแนะนําการปฏิบติัตวัของลกูนอ้งเสมือนเป็นท่ีพ่ึงท่ีปรึกษา 

ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนกบัคนท่ีเป็นนายอยูเ่สมอ ดงัน้ัน บทบาทของหวัหนา้งาน Role of Supervisor จึงเป็น

สาระสาํคญั ดงัคาํท่ีวา่ “งานไดผ้ล คนเป็นสุข ทีมก็เกิด” มิใช่ “งานไดผ้ล คนเป็นศพ ทีมก็ดบั”  

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

• เข้าใจหลกัการเป็นหวัหน้างานท่ีองค์กรคาดหวงั 

• สามารถประยกุต์หลกัการ เทคนิค และวิธีการตา่ง ๆ ของหวัหน้างานไปใช้ได้ดีในชีวิตการทํางานจริง 

 

หัวข้อการบรรยาย :  

• S-U-P-E-R-V-I-S-E : นิยามความหมายในทางปฏิบตัิของ “หวัหน้างาน” ท่ีองค์กรคาดหวงั เป็นอยา่งไร 

- S hare Vision and Set the Goal Together การแบง่ปันวิสยัทศัน์และกําหนดเป้าหมายงานร่วมกนั 

- U tilizing the full of people Capacity การใช้คนให้เต็มกําลงัความสามารถ 

- P erformance Measurement การประเมินผลปฏิบตัิงาน 

- E ncouraging others การให้กําลงัใจคน 

- R espect for different ideas of others การยอมรับความคิดท่ีแตกตา่งของผู้ อ่ืน 

- V olunteered to Help การอาสาให้ความช่วยเหลอื 

- I mproving the Job process Always การปรับปรุงงานอยูเ่สมอ 

- S ee overview Balance of the people and the work การจดัการคนและงานด้วยความสมดลุ 

- E mpowering your Team การเพ่ิมพนูศกัยภาพคนในทีม 

• ผลผลติ 2 ด้าน ท่ีหวัหน้างาน ต้องทําให้สาํเร็จ 

- ผลผลติด้านงาน (Job Production) 

- ผลผลติด้านความสมัพนัธ์ (Relationship Production) 
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• ผลผลติด้านงาน : ทกัษะท่ีต้องม ี

1. ทกัษะการสัง่งาน มอบหมายงาน (เรียนรู้จากเกม / ชมวิดีโอคลปิ) 

 1.1. สัง่งานแบบไมเ่ปิดโอกาสให้ซกัถาม 

 1.2. สัง่งานแบบยดัเยียด 

 1.3. สัง่งานแบบคลมุเครือ 

 1.4. สัง่งานแบบบอกทกุรายละเอียด 

 1.5. สัง่งานแบบปรึกษาหารือ 

 1.6. สัง่งานแบบขอความช่วยเหลอื 

2. ทกัษะการติดตามงาน (เรียนรู้จากเกม / ชมวิดีโอคลปิ) 

2.1. วิธีแก้ไขทศันคติท่ีเป็นลบในการติดตามงานของลกูน้อง 

 2.2. เทคนิคการติดตามงาน 

- Target Technique  

- Timing Technique 

- Tracking Technique  

3.* ทกัษะการสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ (เรียนรู้จากเกม / ชมวิดีโอคลปิ) 

o สอนงานแบบ OJT (สอนขณะปฏิบติังาน) 

o สอนงานแบบ Coach (สอนแนะ) 

o สอนงานแบบพ่ีเลีย้ง 

• ผลผลติด้านความสมัพนัธ์ : ทกัษะท่ีต้องม ี

1. ทกัษะการชมลกูน้อง  

2. ทกัษะการตําหนิ วา่กลา่วตกัเตือน  

3. ทกัษะการจงูใจลกูน้องให้มีกําลงัใจทํางาน ฟันฝ่าอปุสรรค 

4. ทกัษะการให้ปฏิกิริยาย้อนกลบั (Feedback)  

5. ทกัษะการให้คําปรึกษาลกูน้องในเร่ืองสว่นตวั 

• จิตวิทยาความฉลาดทางอารมณ์ 6 ประการ สาํหรับหวัหน้างาน 

• เทคนิคการจดัการกบัความขดัแย้ง 

- ระหวา่ง “ลกูน้องกบัลกูน้อง” 

- ระหวา่ง “ลกูน้องกบัหวัหน้า” 

• วิธีการบริหารเจ้านาย (BOSS Management Techniques) 

• วิธีการบริหารเพ่ือนร่วมงาน (COLLEAGUE Management Techniques) 

 

เหมาะสาํหรับ : 

• หวัหน้างาน ท่ีต้องการพฒันาและเรียนรู้ทกัษะ วิธีการเป็นนาย ให้มีประสทิธิผลดียิ่งขึน้ 
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จาํนวนผู้เข้ารับการอบรม  30 คน 

ระยะเวลาฝึกอบรม :  1  วนั   

วิธีการฝึกอบรม :  บรรยาย Workshop  กรณีศกึษา Management Game และบทบาทสมมติ 

 

วิทยากร : อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ) 

 

ค่าบริการจัดอบรม-สัมมนา In-house Training 

ค่าสมัมนา      33,000.-   บาท /วนั  

ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%   2,310.-    บาท  

รวมคา่สมัมนา  35,310._  บาท/วนั  

ราคาดงักลา่วประกอบด้วย  

•  วิทยากรผู้ เช่ียวชาญ  1 ทา่น 

• เอกสารประกอบการฝึกอบรมอยา่งดี 

• ประเมิน และสรุปผลการฝึกอบรม 

 

ราคาข้างต้นไม่รวม 

• คา่สมัมนา ไมร่วม คา่สถานท่ี  คา่ LCD คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่งพกัสําหรับวิทยากร

และทีมวิทยากรฯ 

• ในกรณี  ตา่งจงัหวดั  ขอให้บริษัทฯ รับผิดชอบเก่ียวกบัคา่ท่ีพกั คา่เดนิทางของวิทยากร และ

ผู้ชว่ยฯ ตลอดการสมัมนาทัง้โปรแกรม 

 

ตดิต่อสอบถาม  

คณุอรัญญา (ตุ้ม) ฝ่ายอบรม Tel. 0-21753330 or 086-8929330  

Fax. 0-29030080 ext. 9330 

หรือ E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com  

www.ptstraining.co.th / ptstraining.in.th    
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