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หลกัสูตร เสริมทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ 
Supervisory Skills for Excellence 

 
หลกัการและเหตผุล: 

โดยหลกัการท่ีวา่ “หวัหน้าคือผู้ ท่ีทํางานผา่นคนอ่ืน” ดงันัน้ การทํางานผา่นคนอ่ืน จึงต้องอาศยัทกัษะหลายอยา่งเพราะคนท่ี

เป็นหวัหน้างาน ต้องมีบทบาทท่ีเป็นวฏัฏะจกัร หมนุเป็นกงล้ออยูท่กุเมื่อเช่ือวนัอยา่งสมดลุระหวา่งเร่ืองงานกบัเร่ืองคน ซึง่เร่ืองงานก็

ประกอบด้วย การสัง่งาน จะต้องสัง่งานอยา่งไร ให้ได้งานตรงตามท่ีต้องการ การสอนงาน หากไมส่อนก็ไมไ่ด้งานตามท่ีต้องการ หรือจะ

ลงไปทํางานนัน้ ๆ เสยีเอง ซึง่ก็ไมเ่หมาะหรือไมค่วร และเมื่อสัง่งานแล้ว สอนงานแล้ว ก็หนีไมพ้่นเร่ืองการตดิตามหรือประเมินผลงาน ผู้

ท่ีเป็นหวัหน้าจะมวีิธีพดูสือ่สารกบัลกูน้องแตล่ะคนอยา่งไร ตลอดจนการตาํหนิ วา่กลา่วตกัเตือน การจงูใจ หรือคอยให้คาํแนะนําการ

ปฏิบตัิตวัของลกูน้องเสมือนเป็นท่ีพึง่ท่ีปรึกษา ซึง่สิง่เหลา่นีเ้กิดขึน้กบัคนท่ีเป็นนายอยูเ่สมอ ดงันัน้ บทบาทของหวัหน้างาน Role of   

Supervisor จึงเป็นสาระสาํคญั ดงัคาํท่ีวา่ “งานได้ผล คนเป็นสขุ ทีมก็เกิด” มิใช่ “งานได้ผล คนเป็นศพ ทีมก็ดบั”  

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

• เพือ่เรยีนรูแ้ละเขา้ใจบทบาทของการเป็น Supervisor ทีด่ ีและสามารถปรับทัศนคตแิละมมุมองในการดแูล
ลกูนอ้ง 

• เพ่ือพฒันาทกัษะดา้นการเป็น Coachในการสอนงาน(ลกัษณะ On-the-job), การให ้ Feedback และการ 

Delegate งานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

• เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจความสาํคญัของการส่ือสารในดา้นต่างๆในฐานะท่ีเป็น Supervisor ท่ีทาํใหเ้กิดการส่ือสาร

ท่ีดีในทีม เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

• สามารถประยกุต์หลกัการ เทคนิค และวิธีการตา่ง ๆ ของหวัหน้างานไปใช้ได้ดีในชีวิตการทํางานจริง 

 

หัวข้อการบรรยาย :  

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

- S hare Vision and Set the Goal Together การแบง่ปันวิสยัทศัน์และกําหนดเปา้หมายงานร่วมกนั 

- U tilizing the full of people Capacity การใช้คนให้เตม็กําลงัความสามารถ 

- P erformance Measurement การประเมินผลปฏิบตังิาน 

- E ncouraging others การให้กําลงัใจคน 

- R espect for different ideas of others การยอมรับความคดิท่ีแตกตา่งของผู้ อ่ืน 

Professional Training Solution | 89/161 Soi Phrayasuren 21 Bangchan, Klongsamwa Bangkok 10510 1 

 



 
2 Professional Training Solution 

- V olunteered to Help การอาสาให้ความชว่ยเหลือ 

- I mproving the Job process Always การปรับปรุงงานอยูเ่สมอ 

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

- E mpowering your Team การเพิ่มพนูศกัยภาพคนในทีม 

• ผลผลติ 2 ด้าน ท่ีหวัหน้างาน ต้องทําให้สาํเร็จ 

- ผลผลติด้านงาน (Job Production) 

- ผลผลติด้านความสมัพนัธ์ (Relationship Production) 

• ผลผลติด้านงาน : ทกัษะท่ีต้องม ี

1. ทกัษะการสัง่งาน มอบหมายงาน (เรียนรู้จากเกม / ชมวดิีโอคลปิ) 

 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. เทคนิคการตดิตามงาน 

  - Target Technique  

  - Timing Technique 

  - Tracking Technique  

3. ทกัษะการประเมินผลการปฏิบตังิาน เพ่ือ… (เรียนรู้จากเกม) 

3.1. การปรับปรุงงาน  

 3.2. การเพ่ิมประสทิธิผล 

 3.3. การปอ้งกนัปัญหาและความปลอดภยั 

       3.4. การบรรลเุปา้หมาย (KPI) 

4.* ทกัษะการสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ (เรียนรู้จากเกม / ชมวดิีโอคลปิ) 

2.1. สอนงานแบบ OJT (สอนขณะปฏิบตัิงาน) 

 2.2. สอนงานแบบ Coach (สอนแนะ) 

 2.3. สอนงานแบบพ่ีเลีย้ง 

* หมายเหต ุ: ลงรายละเอียดในหลกัสตูร การสอนงานขณะปฏิบตัิงาน (OJT : On the Job Training) 

• ผลผลติด้านความสมัพนัธ์ : ทกัษะท่ีต้องม ี

1. ทกัษะการชมลกูน้อง  

2. ทกัษะการตาํหนิ วา่กลา่วตกัเตือน  
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3. ทกัษะการจงูใจลกูน้องให้มีกําลงัใจทํางาน ฟันฝ่าอปุสรรค 

4. ทกัษะการให้ปฏิกิริยาย้อนกลบั (Feedback)  

5. ทกัษะการให้คําปรึกษาลกูน้องในเร่ืองสว่นตวัและเร่ืองงาน 

• จิตวิทยาความฉลาดทางอารมณ์ 6 ประการ สาํหรับหวัหน้างาน 

• 6D Techniques ในการจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน 

• เทคนิคการจดัการกบัความขดัแย้ง 

- ระหวา่ง “ลกูน้องกบัลกูน้อง” 

- ระหวา่ง “ลกูน้องกบัหวัหน้า” 

• วิธีการบริหารเจ้านาย (BOSS Management Techniques) 

• วิธีการบริหารเพ่ือนร่วมงาน (COLLEAGUE Management Techniques) 

เหมาะสาํหรับ : 

• หวัหน้างาน ท่ีต้องการพฒันาและเรียนรู้ทกัษะ วิธีการเป็นนาย ให้มีประสทิธิผลดียิ่งขึน้ 

• จํานวนผู้เข้าอบรม   30 คน/รุ่น 

ระยะเวลาฝึกอบรม : 

• 1 วนั 

วิธีการฝึกอบรม : 

• เกม กรณีศกึษาและบทบาทสมมติ 

วิทยากร :  

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาว ี(ตามไฟล์เอกสารแนบ) 

การศึกษา 

• ปริญญาโท จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสบการณ์ทาํงาน 

• ผู้ อํานวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  
• ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ยคูอม จํากดั    
• ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา 
• ท่ีปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบคุคล 
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 คา่บรกิารจัดอบรมภายในองคก์ร 

                              (รวมคา่วทิยากร คา่เอกสารบรรยาย) 
คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา  1 วนั 34,000 2,380 (1,020) 35,360 
ราคาดังกลา่วประกอบดว้ย  

•  วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ   
• เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

 
ราคาขา้งตน้ไมร่วม 
คา่สมัมนา ไมร่วม คา่สถานที ่ คา่ LCD คา่อาหารและเครือ่งดืม่ระหวา่งพักสําหรับวทิยากรและเจา้หนา้ทีฯ่ 
ในกรณี  ตา่งจังหวดั ทางสถาบนัฯ ขอใหบ้รษัิทรับผดิชอบเกีย่วกบัคา่เดนิทาง คา่ทีพั่กของวทิยากร และผูช้ว่ย
วทิยากร/ผูป้ระสานงานของบรษัิทฯ ตลอดการสมัมนาทัง้โปรแกรม 
 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
            ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
            และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
            พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional 
Training Solution Ltd, Partnership) 

 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

 
 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
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