บริ ษทั สัมมนา เซ็นเตอร์ จากัด
99/628 หมู่ 1 ต.ลาผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 020531150 เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 0135560000867

www.สัมมนาเซ็นเตอร์.com

หลักสู ตร ภาวะผู้นาและหลักการบริหารอย่ างมืออาชีพ

“The Supervisor Skills”
การสร้ างภาวะผู้นาไม่ ใช่ เรื่ องยากอีกต่ อไปเพียงแค่ เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการทีจ่ ะทาให้ ท่านเป็ นหัวหน้ างานทีส่ มบูรณ์
แบบ การเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้างานนั้น ถ้าเพียงได้รับการแต่งตั้งก็เป็ นได้ แต่การเป็ นหัวหน้างานที่มีประสิ ทธิภาพ
และได้รับการยอมรับนั้น ต้องใช้ทกั ษะความรู ้และคุณสมบัติหลายด้านมาประกอบกัน ทั้งนี้เนื่องจากหัวหน้างานนอกจาก
จะต้องทางานในส่วนของตัวเองแล้ว ยังต้องบริ หารทรัพยากร บริ หารข้อมูล และดูแลให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อให้สามารถ
ทางานได้สาเร็ จลุล่วง โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริ ษทั โดยเฉพาะในปั จจุบนั
สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว หัวหน้างานจึงต้องปรับตัวให้ทนั กับสถานการณ์อยู่
เสมอเพราะความสาเร็ จในอดีต ไม่ใช่หลักประกันสาหรับความสาเร็ จในอนาคตเสมอไปในทุกๆองค์กร
หลักสูตรนี้จึงเป็ นคาตอบที่ดีของการสร้าง “ภาวะผู้นา” ในยุคปั จจุบนั ที่ได้รวบรวมเครื่ องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การสร้างความเข้าใจในการสื่ อสาร การปกครองคนให้ครองใจ และฝึ กการทางานเป็ นทีมเพื่อช่วยกันระดม
สมอง ในการสร้างผลการทางานได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาทักษะสาหรับการเป็ นหัวหน้างาน การ บริ หารจัดการงานและคน
2.เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กบั ตนเอง เพื่อให้การ บริ หารงานเกิดประสิ ทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น
3.เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้เรี ยนรู ้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั วิทยากรและ ผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรมด้วยกัน อันจะ
นาไปสู่การพัฒนาภาวะผูน้ าที่เหมาะสมได้
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ :
1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจหลักการเป็ นหัวหน้างานที่ ดีและมีภาวะความเป็ นผู้นาทีส่ มบูรณ์ แบบ
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของการเป็ นหัวหน้างาน ไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกการเป็ นหัวหน้างานและการบริ หารทีมงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมเรี ยนรู ้การทางานเป็ นทีมที่ดีข้ ึน
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เนื้อหาหลักสู ตร
1.การเรี ยนรู ้สู่ภาวะการเป็ นผูน้ า บทบาทของหัวหน้างาน
2.มุมมองการบริ หารงานยุคใหม่
- การบริ หารงาน: ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
- การบริ หารงาน: ความสมดุลของงานและคน
- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
- คุณสมบัติที่สาคัญของหัวหน้างาน
3.ทัศนคติสาหรับหัวหน้างานที่ดี
4.ภาวะผูน้ า และหลักการตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
5.การสร้างภาวะผูน้ าและคุณลักษณะผูน้ าที่ดี
6.เทคนิคการปรับพฤติกรรมและเสริ มสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการ
บริ หารงาน
7.ภาวะผูน้ ากับการสื่ อสารในงาน
8.เทคนิคการพัฒนาและสอนงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
9.เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
10.การมอบหมายงานและติดตามงาน
11.ทักษะการให้คาปรึ กษาและแนะนา
Work Shop1 “จิตสานึกคุณภาพกับการส่งงาน”
Work Shop2 “การปรับเปลี่ยนทัศนะคติ”
Work Shop3 “การบริ หารงานให้ประสบความสาเร็ จโดยหัวหน้า
งาน”
Work Shop4 “หัวหน้างานกับการทางานเป็ นทีม”
ขอขอบคุณทีท่ ่ าน ได้ ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ าง
ยิง่ ในการให้ บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์ กรของท่ าน.
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กลุ่มเป้าหมาย
ผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน พนักงานที่เกี่ยวข้อง
รู ปแบบการสัมมนา
การบรรยาย / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และ
การนาเสนอผลงานกลุ่ม
ระยะเวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยากร อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
การศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สาขาการบริ หารจัดการ) กำลังศึกษำ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาการบริ หารจัดการอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
Quality Management System:
Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
Environmental management System:
ISO 14001: 2015 (Requirement)
ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
และอาคาร (กระทรวงพลังงาน)

