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หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
หลักการและเหตุผล
คานิยามของหัวหน้างานทีด่ แี ละหลักการบริหารงาน คือ การทางานให้บรรลุเป้ าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือ
ของผูอ้ ่นื โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึง่ จะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทัง้ เป้ าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้อง เราจึงเรียกสิง่
ว่า พฤติกรรมการนาทีเ่ หมาะสม เพราะเรามีความเชื่อว่า การทางานให้สาเร็จ ท่านต้องแก้ปัญหามากกว่าทีจ่ ะหนี ปัญหา
ท่านต้องเผชิญกับอุปสรรคและ ถ้าท่านต้องเป็ นหัวหน้า ท่านหนีคนไม่ได้
หัวหน้างานมีหน้าที่ สร้างทีท่ างานให้เป็ นดินแดนสวรรค์ทม่ี คี นทางานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะ
ผูบ้ ริหารทีด่ ไี ด้นนั ้ ต้อง มีทศั นคติทด่ี ี และมีภาวะผูน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศิลปะการเป็ นหัวหน้างานทีด่ ใี นปั จจุบนั
จะเป็ นคาตอบของท่านเอง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ประโยชน์ต่อองค์การ
- ทาให้มผี ลงานเพิม่ ขึน้
- ทาให้งานดาเนินไปอย่างรวดเร็ว ไม่คงค้
ั ่ างอยูท่ ผ่ี บู้ งั คับบัญชา
- ช่วยแก้ปัญหางานซ้าซ้อน ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
- เป็ นการช่วยให้ได้ผลงานจากทุกคนในองค์การ
- เป็ นการสร้างระเบียบแบบแผนทีด่ ใี นองค์การ
- ช่วยเสริมสร้างสามัคคีธรรมในการทางาน
ประโยชน์แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
- มีความพึงพอใจทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจ
- ได้รบั โอกาสแสดงความสามารถ
- เป็ นการฝึกให้มคี วามรับผิดชอบในการด้วยการจัดการทีเ่ ป็ นระบบ
- เป็ นการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
- มีช่องทางได้แสดงความคิดริเริม่ จากการบริหารทีถ่ ูกต้อง
- มีขวัญและกาลังใจในการทางานดี ด้วยจิตวิทยาการสือ่ สารอย่างมืออาชีพ
ประโยชน์แก่ตวั ผูบ้ งั คับบัญชา
- แบ่งเบาภาระในงานขององค์กร
- มีเวลาริเริม่ งานใหม่ และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทราบความสามารถของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และกระจายงานได้ภกู ต้อง
- ช่วยให้ทราบปั ญหาของงาน และ คนอย่างถูกต้องตามสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ได้รบั ความจงรักภักดีจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยศิลปะด้านจิตวิทยาการบริหาร
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หัวข้อการอบรม / สัมมนา
กรอบความคิดผู้นา
 การส่งเสริ มทัศนะคติของตนเอง
 ปรับมุมคิดสูผ่ ้ จู ด
ั การมืออาชีพ
 5 หลักคิดที่เป็ นปั ญหาในการทางาน
รู้เรื่ องการจัดการ
 การทางานเชิงรุ ก อย่างมืออาชีพ
 การวางแผนงานเพือ่ บรรลุเป้าหมาย
 หลักคิดในการบริ หาร(การบริ หารงาน)
 การประเมินผลงานในการทางาน
 การเจรจาเพื่อความสาเร็ จ (การบริ หารคน)
 การขัดจัดข้ อโต้ แย้ ง สูค
่ วามสร้ างสรรค์ในการทางานเป็ นทีม
เทคนิคการเป็ นผู้นาที่ประสิทธิภาพ
 การจูงใจ และมอบหมายงาน
 เทคนิคการเป็ นโค้ ช สูก่ ารสอนอย่างมืออาชีพ
 การกระจายงาน และการสือ่ สาร
 จิตวิทยาการเป็ นผู้นาและมัดใจลูกน้ อง
รู้การสร้ างทีมงาน
 ความสามารถทางานภายใต้ วกิ ฤติความกดดัน ในการทางานเป็ นทีม
 การเข้ าใจธรรมชาติของมนุษย์เพือ่ การบริ หารบุคคล
 การสร้ างความสมดุลการทางานเป็ นทีม
ผลที่คาดจะได้รบั
1. ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา มีความรูแ้ ละเข้าใจในทักษะ และบทบาทของผูน้ า จนสามารถนามาใช้ในการทางานและในชีวติ ได้
2. ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา จะมีทกั ษะในการดารงชีวติ กับผูร้ ่วมงานได้อย่างมีประสิทธิก่อให้เกิดคุณภาพในทีมงานมากขึน้
3. ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา จะสามารถสร้างทีมในการทางาน และมีศลิ ปะการสังงาน
่
มอบหมายงาน ตรวจสอบงานได้อย่างมี
ศิลปะ
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)
แนวทางและวิ ธีการพัฒนาการเรียนรู้ : เป็ นการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ไม่ว่าเป็ น กิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง การฟั งการบรรยาย และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการ
มีภาพตัวอย่างประกอบ
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