Supervisor Skills for Operation
บจก.สัมมนาเซ็นเตอร์

โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้ างานรุ่นใหม่

หลักสูตร ก้ าวสู่..การเป็ นหัวหน้ างานชัน้ เลิศ Play & Learn

(Supervisor Skills for Operation)
ออกแบบหลักสูตร โดย อ.ธนเดช ทิ พยอภิ ชยากุล
ผู้เชี ย่ วชาญและที ป่ รึ กษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่
และการบริ หารผลงานเชิ งกลยุทธ์

1. ความสาคัญของหลักสูตร
หัวหน้างานเป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่ วยงานให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ตาม
เป้ าหมายและมาตรฐานการทางานทีก่ าหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึง่ จะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและ
การบริการ ซึง่ จะนาไปสูก่ ารสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้ กับลูกค้าต่อไปได้ในทีส่ ดุ
ดังนัน้ หากองค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้หวั หน้างานมีคุณสมบัตสิ าคัญทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั งิ าน มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องตนเองในการบริหารทัง้ งานและบริหารคนในหน่วยงาน รวมทัง้ มีทกั ษะการบริหารจัดการ
ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่ าเชื่อถือและสร้างแรงจูงจูงใจในการทางานให้กบั ลูกทีม จะช่วยผลักดัน
ให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน ให้มพี น้ื ฐานในการนาหรือบริหารจัดการตนเองทีด่ ี และสามารถนาพาทีมงาน หรือ
นาพาองค์กรไปสูค่ วามสาเร็จได้อย่างยังยื
่ น
2.2 เพื่อ พัฒ นาหัว หน้ า งานให้มีค วามเข้า ใจในบทบาทหน้ า ที่ สามารถแสดงภาวะผู้น าได้เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อนาทีมไปสูเ่ ป้ าหมายทีต่ อ้ งการร่วมกันได้
2.3 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ก่อนก้าวเข้าสูต่ าแหน่งงานระดับทีส่ งู ขึน้ ต่อไปในอนาคต
3. กลุ่มเป้ าหมาย
 หัวหน้างาน งานทุกระดับ
4. รูปแบบวิธีการฝึ กอบรม
 เกมส์/กิจกรรมประกอบการเรียนรู้
 แบ่งกลุม่ ทากรณีศกึ ษา
 การบรรยาย

50%
30%
20%
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5. รายละเอียดหัวข้อฝึ กอบรม
การออกแบบหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานเกิดจากการศึกษาความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้
ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้นาและองค์กรในอนาคต จึงได้วิเคราะห์ข้อมูล
ดังกล่าวนาเสนอ (Expertist Solution) หลักสูตรให้มสี าระสาคัญครอบคลุมเรื่องหลักๆทีจ่ าเป็ นต่อการบริหารงานของ
ผูจ้ ดั การรุ่นใหม่ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
No.

Topic

Objective

Key Content

1

ทัศนคติเชิงบวกกับความสาเร็จในการทางาน
(Positive Thinking for Success)

 เรียนรูเ้ ทคนิคเกีย่ วกับแนวคิด
การปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อ
ความสาเร็จในการทางาน การ
บริหารทีม และการทางาน
ร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข

 Happy @ Work สร้างสมดุล
ชีวิต ท างานอย่ า งมีค วามสุ ข
ทุกวัน
 เทคนิ ค วิธีพ ัฒ นาและบริห าร
จั ด การอารมณ์ (EQ) ด้ ว ย
รอยยิม้
 Workshop: EQ เพื่อ สร้า ง
โอกาสและสร้ า งความสุ ข ใน
การท างานร่ ว มกั น อย่ า งมี
ความสุข

2

ภาวะผูน้ าทีมงานประสิทธิภาพสูง

 สร้ า งความเข้ า ใจในบทบาท
หน้ าที่ ข อง หั ว หน้ างานและ
ความคาดหวังจากองค์กร
 เสริม สร้างการเป็ นผู้นาที่ดกี ว่า
วัน นี้ ด้ว ยการแสดงบทบาทที่
ถูกต้อง มีทศั นคติของผูน้ า และ
มีท ักษะและความเชี่ย วชาญที่
นาลูกทีม

 หัวหน้างานยุคใหม่กบั การ
เตรียมความพร้อมรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลง
 บทบาทของหัวหน้างานยุค
ใหม่และความคาดหวังของ
องค์กร
 ศิลปะการบริหารทีมงาน
ของหัวหน้างาน ทีจ่ ะทาให้
ได้ทงั ้ งาน ได้ทงั ้ ใจ
 ทักษะการบริหารจัดการที่
สาคัญ สาหรับหัวหน้างาน
ยุคใหม่
 กระบวนการสื่อสารทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
 เทคนิคการสื่อสารกับคนแต่
ละสไตล์
 เทคนิคการสื่อสารและ
ประชุมทีมงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ เพื่อผลของ
งานทีม่ ปี ระสิทธิผล
 แนวคิดหลักการและวิธกี าร
ในการวางแผนงาน
 การวางแผนการทางาน
 การวางแผนและการ
ควบคุมงานให้เป็ นไปตาม
แผนงาน

(Leadership in High Performance Team)

3

ทักษะการสื่อสารและการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(Assertive communication & Running
Great Team Meetings)

4

ทักษะการวางแผนการทางานและควบคุม
คุณภาพของงาน
(Planning & Control quality of work)

 เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะสื่อสาร
และการประชุมทีมงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ สามารถ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ก่อให้เกิดการประสานงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

 เรียนรูเ้ ทคนิคการวางแผน
ปฏิบตั งิ านและการควบคุมงาน
ให้เป็ นไปตามแผนงาน
 เรียนรูเ้ ทคนิคการมอบหมาย
งาน กระจายงาน และการ
ติดตามงานอย่างมี
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ประสิทธิภาพ

5

6

เทคนิคการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง
สาหรับผูน้ ายุคใหม่

 เรียนรูบ้ ทบาทของผูน้ าทีม

ทักษะการบริหารงาน และบริหารเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 เรี ย นรู้ และฝึ ก ฝนทัก ษะการ
จัด ล าดับ ความส าคัญ ของงาน
และช่วยให้สามารถบริหารเวลา
ที่ ทุ ก คนมี อ ยู่ เ ท่ า ๆกัน ให้ เ กิ ด
ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
สู ง สุ ด ใ น ก า ร ท า ง า น แ ล ะ
ชีวติ ประจาวัน

(Effective Task and Time Management)

7

ทักษะการสอนงานและการจูงใจ สาหรับ
หัวหน้างานยุคใหม่
(Coaching and Motivation)

สามารถแสดงบทบาทผูน้ า
ทีมงาน ทีส่ ามารถสร้างทีมงาน
ประสิทธิภาพสูง
 เรียนรูก้ ารทางานเป็ นทีม
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
การเสียสละ เพื่อผลงานของ
ทีม

 เรียนรูแ้ ละฝึ กทักษะการสอน
งานและการจูงใจทีมงาน เพื่อ
ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อนงาน
ถ่ายทอดงาน และแนะนาแนว
ทางการใช้ชวี ติ ในทีท่ างาน
ให้กบั พนักงานสามารถปรับตัว
ได้

 การมอบหมายงาน การ
กระจายงาน และการ
ติดตามงาน
 เทคนิคการมอบหมายงาน
และติดตามงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 กระบวนการสร้างทีมงาน
ประสิทธิภาพสูงของหัวหน้า
งานยุคใหม่
 เทคนิคการฝึ กมองภาพการ
ทางานทัง้ ระบบ เพื่อปรับ
ใช้ในการทางาน และ
แนวทางการทางานร่วมกัน
เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในทีมงาน และ
การทางานข้ามสายงาน
ต่างๆ ในองค์กร
 เวลากับความสาเร็จในการ
ทางาน
 ปั ญหาของการบริหารเวลา
ทีไ่ ม่เหมาะสม
 วิธจี ดั การ บริหารเวลา และ
การวางแผนการทางาน
เมื่อต้องทาเป็ นทีมให้สาเร็จ
สูงสุดในเวลาที่จากัด
 ฝึกปฏิบตั วิ างแผนเวลาและ
จัดลาดับความเร่งด่วนของ
งาน
 เทคนิคการพัฒนาทักษะ
สาคัญของ Coaching &
Motivation เพื่อก้าวสู่การ
เป็ นหัวหน้างานมืออาชีพ
 ขัน้ ตอนของการสอนงาน
และให้คาแนะนาทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
 ข้อพึงระวัง และ Key
Success Factor ในการ
สอนงาน
 ฝึกปฏิบตั กิ ารเป็ นผูส้ อน
งานและให้คาแนะนา
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6. ระยะเวลา
 ระยะเวลา 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
7. วิ ทยากร
 อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
วิทยากรและทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผูน้ ารุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
8. ผลที่คาดว่าจะได้รบั เมื่อสิ้ นสุดโครงการ หัวหน้ างานจะสามารถ
8.1 เข้าใจบทบาททีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากผูป้ ฏิบตั กิ ารเป็ นผูน้ าทีม
8.2 เห็นถึงประโยชน์จากการปรับเปลีย่ นบทบาทสูก่ ารเป็ นผูน้ าเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาตนเองไปสูบ่ ทบาท
ใหม่
8.3 นาความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้รบั ไปปรับใช้ในการบริหารงานประจาวัน ในการบริหารผลงานให้ได้ตามหรือ
เหนือกว่ามาตรฐาน จากการได้รบั การยอมรับมากขึน้ จากลูกน้อง
8.4 เป็ นการเตรียมความพร้อม เพื่อเป็ นพืน้ ฐานต่อการสร้างและยกระดับทักษะสูผ่ นู้ าระดับสูงขึน้ ในอนาคต
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