หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการ สาหรับหัวหน้างานยุคใหม่
(Supervisor Skills for operation)
ออกแบบหลักสูตร โดย อ.ธนเดช ทิ พยอภิ ชยากุล
ผูเ้ ชี ่ยวชาญและที ่ปรึ กษาด้านการพัฒนาศักยภาพผูน้ ารุ่นใหม่
และการบริ หารผลงานเชิ งกลยุทธ์

1. ความสาคัญของหลักสูตร
หัวหน้างานเป็ น ผู้มีบ ทบาทส าคัญ ในการบริหารงานและบริหารลู ก ทีมในหน่ ว ยงานให้ส ามารถปฏิบ ัต ิงานได้ต าม
เป้ าหมายและมาตรฐานการทางานทีก่ าหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสิน ค้า และการ
บริการ ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้ กับลูกค้าต่อไปได้ในทีส่ ุด
ดังนัน้ หากองค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้หวั หน้างานมีคุณสมบัตสิ าคัญทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั งิ าน มีค วามรู้ค วาม
เข้า ใจในบทบาทหน้ า ที่ของตนเองในการบริหารทัง้ งานและบริหารคนในหน่ ว ยงาน รวมทัง้ มีทัก ษะก ารบริหารจัด การได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่ าเชื่อถือและสร้างแรงจูงจูงใจในการทางานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงาน
ของหน่ วยงานบรรลุตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน ให้มพี นื้ ฐานในการนาหรือบริหารจัดการตนเองทีด่ ี และสามารถนาพาทีมงาน หรือ น าพา
องค์กรไปสู่ความสาเร็จได้อย่างยังยื
่ น
2.2 เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มคี วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถแสดงภาวะผู้น าได้เ หมาะสมกับ สถานการณ์
ต่างๆ เพื่อนาทีมไปสู่เป้ าหมายทีต่ อ้ งการร่วมกันได้
2.3 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ก่อนก้าวเข้าสู่ตาแหน่ งงานระดับทีส่ ูงขึน้ ต่อไปในอนาคต
3. กลุ่มเป้ าหมาย
 หัวหน้างาน - พนักงานทีเ่ ตรียมจะเข้ารับตาแหน่ งระดับหัวหน้างานในอนาคต
4. รายละเอียดหัวข้อฝึ กอบรม
การออกแบบหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานเกิดจากการศึก ษาความต้อ งการจาเป็ น ในการพัฒนาบุค ลากรกลุ่ มนี้ ให้
สอดคล้องกับเป้ าหมายของธุรกิจ และเพิ่มขีด ความสามารถของผู้น าและองค์ก รในอนาคต จึงได้ว ิเ คราะห์ข้อ มูล ดังกล่ า ว
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นาเสนอ (Expertist Solution) หลักสูตรให้มสี าระสาคัญครอบคลุมเรื่องหลักๆทีจ่ าเป็ นต่อ การบริหารงานของผู้จัด การรุ่น ใหม่
ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
No.

Topic

Objective

1

ภาวะผูน้ าทีมงานประสิทธิภาพสูง

 สร้า งความเข้า ใจในบทบาท
หน้ า ที่ข องหัว หน้ า งานและ
ความคาดหวังจากองค์กร
 เสริม สร้า งการเป็ นผู้น าที่
ดีก ว่ า วัน นี้ ด้ ว ยการแสดง
บทบาทที่ถู ก ต้อ ง มีทัศ นคติ
ของผู้น า และมีทัก ษะและ
ความเชี่ยวชาญทีน่ าลูกทีม

2

การวางแผนการทางานและควบคุม
คุณภาพของงาน

 เรียนรูเ้ ทคนิคการวางแผน
ปฏิบตั งิ านและการควบคุม
งานให้เป็ นไปตามแผนงาน
 เรียนรูเ้ ทคนิคการมอบหมาย
งาน กระจายงาน และการ
ติดตามงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3

การแก้ไขปั ญหาและตัดสินใจ

 ทราบถึง ความหมาย การ
ก า ห น ด ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า
ขอบเขตและความเชื่อ มโยง
ระหว่ า งองค์ ป ระกอบของ
ปั ญหา สาเหตุและผลกระทบ
และเข้า ใจวิ ธีก ารของการ
แก้ ปั ญ หาและการตัด สิน ใจ
อย่างเป็ นระบบ

Key Content
 หัวหน้างานยุคใหม่กับ
การเตรียมความพร้อม
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
 บทบาทของหัวหน้างาน
ยุคใหม่และความคาดหวัง
ขององค์กร
 ศิลปะการบริหารทีมงาน
ของหัวหน้างาน ทีจ่ ะทา
ให้ได้ทงั ้ งาน ได้ทงั ้ ใจ
 ทักษะการบริหารจัดการที่
สาคัญ สาหรับหัวหน้า
งานยุคใหม่
 แนวคิดหลักการและ
วิธกี ารในการวางแผนงาน
 การวางแผนการทางาน
 การวางแผนและการ
ควบคุมงานให้เป็นไปตาม
แผนงาน
 การมอบหมายงาน การ
กระจายงาน และการ
ติดตามงาน
 เทคนิคการมอบหมาย
งานและติดตามงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
 หัวหน้างานกับการแก้ไข
ปั ญหาและตัดสินใจใน
งาน
 กระบวนการแก้ไขปัญหา
และตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 เทคนิคและเครื่องมือใน
การแก้ไขปั ญหาและ
ตัดสินใจ
 Workshop:ฝึกปฏิบตั กิ าร
แก้ไขปั ญหาและตัดสินใจ
ในสถานการณ์ต่างๆของ
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4

การให้คาแนะนา และการจูงใจ สาหรับ
หัวหน้างาน

 เรียนรูแ้ ละฝึกทักษะการให้
คาแนะนา และการจูงใจ
ทีมงาน เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็น
ผูส้ อนงาน ถ่ายทอดงาน และ
แนะนาแนวทางการใช้ชีวติ ใน
ทีท่ างานให้กับพนักงาน
สามารถปรับตัวได้

หัวหน้างาน
 ขัน้ ตอนของการสอนงาน
และให้คาแนะนาทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
 ข้อพึงระวัง และ Key
Success Factor ในการ
สอนงาน
 ฝึกปฏิบตั กิ ารเป็ นผูส้ อน
งานและให้คาแนะนา

5. ระยะเวลา
 ระยะเวลา 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
6. รูปแบบวิธีการฝึ กอบรม
 เกมส์/กิจกรรมประกอบการเรียนรู้
 แบ่งกลุ่มทากรณีศึกษา
 การบรรยาย

50%
30%
20%,

7. ผลที่คาดว่าจะได้รบั เมื่อสิ้นสุดโครงการ หัวหน้างานจะสามารถ
8.1 เข้าใจบทบาททีเ่ ปลี่ยนแปลงไปจากผูป้ ฏิบตั กิ ารเป็ นผูน้ าทีม
8.2 เห็นถึงประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนบทบาทสูก่ ารเป็ นผูน้ าเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาตนเองไปสู่บทบาทใหม่
8.3 นาความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้รบั ไปปรับใช้ในการบริหารงานประจาวัน ในการบริหารผลงานให้ได้ตามหรือเหนือกว่า
มาตรฐาน จากการได้รบั การยอมรับมากขึน้ จากลูกน้อง
8.4 เป็ นการเตรียมความพร้อม เพื่อเป็ นพืน้ ฐานต่อการสร้างและยกระดับทักษะสู่ผนู้ าระดับสูงขึน้ ในอนาคต
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