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:: หลักสูตร ::
“การพัฒนาภาวะผูนาํ และทักษะหัวหนางานสมัยใหม”
(Leadership & Management skills for modern supervisor)
หลักการและเหตุผล
หัวหนางาน คือ ผูที่จัดการและดูแลการทํางานของลูกนองเพื่อใหงานประสบความสําเร็จตามนโยบาย
แผนการหรือตามความมุงหมายขององคกรแตการปกครองดูแลการทํางานของผูใตบังคับบัญชามิใชสิ่งที่ทํากัน
งายๆ ทุกคน บางคนประสบปญหาอยางมากในการเปนหัวหนา เชน ลูกนองไมรวมมือหรือบางครั้งตอตาน
ลูกนองขาดระเบียบวินั ย ลูกนองขาดมาตรฐานในการทํางาน หรือหัวหนาไมส ามารถควบคุมทําใหลูกนอง
ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายได
สาเหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา หัวหนายังขาดความเขาใจอยางถูกตองและขาดทักษะในการบริหาร
คือ ความเขาใจทักษะในการบริหารผูที่อยูภายใตการบังคับบัญชา
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่อเปนการเสริมสรางทัศนคติและภาวะผูนําของหัวหนางาน
2) เพื่อเปนการเตรียมผูป ฏิบัติงานใหมีความพรอมในการกาวขึ้นมาเปนผูบงั คับบัญชา ในระดับตน
3) เพื่อใหผูบงั คับบัญชาระดับตน มีทักษะในการบริหารงาน (MANAGEMENT SKILL)
4) เพื่อสรางเสริมคุณสมบัตกิ ารเปนหัวหนางานที่ดี
5) เพื่อใหหัวหนางานมีความสามารถในการเปนผูนํา การปกครองคน แกปญหาเกี่ยวกับคนและสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นสําคัญ
- ความหมาย ความสําคัญและบทบาทหนาที่ของผูบริหารระดับตน
- หัวหนางานกับแนวความคิดทางธุรกิจ (Business Concept)
- บทบาท & หนาที่ในการบริหารงานสําหรับหัวหนางาน
- พฤติกรรมในการทํางานทีเ่ หมาะสม (HUMAN – BEHAVIOR AT WORK)
- การวิเคราะหหนวยงานสําหรับหัวหนางาน
- พัฒนาสูภาวการณเปนผูนํา Leadership Skills
- เทคนิคการบริหารงานที่จําเปน 7 ประการ : การสั่งงาน, มอบหมายงาน, สอนงาน, การวิเคราะหงาน,
การทํางานรวมกันเปนทีม, การประชุม ฯลฯ
- ศิลปะ / เทคนิคการปกครองดูแลผูใตบงั คับบัญชา
- ทัศนคติของผูนํา/หัวหนางาน ตอองคกร
- Work shop
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วิธีการสัมมนา การบรรยาย เกมการจัดการ การฝกปฏิบัติ และรวมอภิปราย
ระยะเวลา
1 วัน จํานวน 6 ชั่วโมง เวลา 9.00 – 16.00 น.
กลุมเปาหมาย หัวหนางาน เจาหนาทีร่ ะดับบังคับบัญชา เจาหนาที่ ที่ทําหนาที่เปนวิทยากรของฝาย/
แผนกตางๆ (รุนละไมเกิน 30-40 คน)
วิทยากร
อาจารยณรงคชัย พิพิธพัฒนาปราปต หรือ อาจารยอุดมเดช บูรพภาค หรือ
อาจารยพีรสิชฌ อินทรทอง
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กําหนดการอบรม (1 วัน : 7-8 ชั่วโมง)
8.30 น.
เปดการอบรม
8.45 น.
กิจกรรมสรางสัมพันธภาพ/ละลายพฤติกรรม
9.00 น.
บทบาท หนาที่ คุณสมบัติหัวหนางาน
ความจําเปน ประโยชนของการสอนงาน
เทคนิคการสอนงาน
หลักการขั้นตอนการสอนงานทีม่ ีประสิทธิภาพ
10.30 น.
Coffee Break
10.45 น.
กิจกรรมระดมสมอง: การสอนงานอยางไรจึงจะไดผลดี
11.00 น.
หลักการ ขั้นตอนการสอนงาน 4 ขั้นตอน
การฝกสาธิตขั้นตอนการสอนงาน (การซอยงาน)
12.00 น.
LUNCH
13.00 น.
การเตรียมการสอนงาน
แบงกลุมยอย ฝกการสอนงาน 3-4 กลุม
14.00 น.
นําเสนอผลงาน/การให Comment จากวิทยากร
14.45 น.
การสรุปผลการนําเสนอ/ขอเสนอแนะ
15.00 น.
Coffee Break
15.15 น.
เทคนิคการพัฒนาผูใตบังคับบัญชานอกเหนือจากการฝกอบรม
- เทคนิค OJT
- เทคนิคการ Rotole งาน
- เทคนิคการดูงาน
- การนําเสนอ/ทํารายงาน
16.15 น.
ชม VCD: ทักษะการสอนงาน
16.30 น.
สรุปการอบรม - ประเมินผลการอบรม
ปดการสัมมนา
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. หัวหนางาน/ผูเ ขารับการอบรมสามารถจัดทําโครงการหัวขอในการสอนงานไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ
2. หัวหนางาน/ผูเ ขารับการอบรม มีความรู ทักษะเบื้องตน ในการเปนผูส อนงาน (Coach) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

