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Supervisory Skills Development

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

19 November 2015 (09.00 AM. – 16:30 PM) @ Holiday Inn Hotel, Sukhumvit Soi 22, Bangkok

หลักการและเหตุผล (About the Event).

.

Develop and refine management and supervisory skills to
strengthen the present and build for the future.
ในโลกของการแข่ง ขั น ทางธุร กิจ องค์ก รจะขับ เคลื่อ นไปได ้ต ้องอาศั ย หั ว หน า้ งานที่ด ีแ ละเก่ง มีค วามรู ้
ความสามารถในการด าเนินงานตามเป้ าหมายและสามารถท างานร่ว มกั บ ผู ้ใต ้บั ง คับ บั ญ ชาได ้เป็ นอย่า งดี แต่
อย่างไรก็ ตาม ยังมีพนั ก งานจานวนไม่น ้อยทีม
่ ัก ได ้รั บแต่งตัง้ ให ้ด ารงต าแหน่งหัวหนา้ งานโดยไม่ได ้มีก ารเตรีย ม
ความพร ้อมมาก่อน เมือ
่ เข ้ามารับตาแหน่ง “หัวหน ้างาน” จึงไม่รู ้ว่าบทบาทของตนต ้องเปลีย
่ นแปลงไปอย่างไร ไม่รู ้
ว่าจะปกครองดูแลลูก น อ
้ งอย่างไร จะต ้องมอบหมายงานให ้ลูก นอ้ ง หรือ วางตัว อย่า งไรจึง จะท าให ้การท างาน
ร่วมกันระหว่างตนกับลูกน ้องเป็ นไปอย่างราบรืน
่ และเป็ นไปตามเป้ าหมายทีอ
่ งค์กรต ้องการ ซงึ่ หากหัวหน ้างานขาด
ี หายในการปฏิบัตงิ านการเป็ นได ้ ในทาง
ทักษะในการบังคับบัญชาแล ้วก็ยอ
่ มสง่ ผลกระทบและก่อให ้เกิดความเสย
ื่ มั่นในตัวหัวหน ้า จนสามารถนาทีม
ตรงกันข ้ามหากหัวหน ้ามีภาวะผู ้นาทีด
่ ี ย่อมทาให ้ลูกน ้องยอมรับ ศรัทธาและเชอ
้
ทัง้ หมดไปสูเ่ สนทางลั
ดแห่งความสาเร็จได ้
เพื่อ ให ้หัวหน ้างานได ้ปรั บ ปรุงศั ก ยภาพเพื่อ เป็ น “หัวหนา้ ที่ด ”ี ในอนาคต จ าเป็ นที่อ งค์ก รควรสนั บสนุ น
สง่ เสริม และพัฒนาหัวหน ้างานให ้ได ้รับทราบถึงบทบาทหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของพวกเขา รู ้วิธก
ี ารบังคับบัญชา
และทั ก ษะที่จ าเป็ นส าหรั บ หั ว หน า้ งาน อาทิเ ช ่ น การมอบหมายงาน การติด ตามงาน การส ื่อ สาร และการ
ประสานงานระหว่างหัวหน ้ากับลูกน ้อง
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วัตถุประสงค์ (Objective)

.

1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมทราบถึงบทบาทหน ้าทีแ
่ ละทักษะในการเป็ นหัวหน ้างาน หรือผู ้บังคับบัญชาทีด
่ ี
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมมีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับหลักและวิธก
ี ารในการบริหารจัดการงานและคนอย่างมี
ิ ธิภาพ
ประสท
3. เพือ
่ ชใี้ ห ้ผู ้เข ้าอบรมเห็นแนวทางการบังคับบัญชาทีจ
่ ะชว่ ยให ้การบริหารงานเป็ นไปด ้วยความราบรืน
่
4. เพือ
่ ให ้หัวหน ้าฝึ กฝนทักษะการบังคับบัญชา

สงิ่ ทีท
่ า่ นจะได ้เรียนรู ้ (What You Will Learn)

.

1. บทบาท หน ้าที่ ความรับผิดชอบของผู ้บริหารและหัวหน ้างาน (Roles & Responsibility of Manager and
Supervisor)
2. ความแตกต่างระหว่างหัวหน ้ากับผู ้นา
่ ารเป็ นหัวหน ้างาน
3. การเตรียมความพร ้อมสูก
4. การเรียนรู ้และเข ้าใจความแตกต่างของลูกน ้อง
5. เทคนิคการเข ้าใจลูกน ้องและวิธรี ับมือกับลูกน ้องประเภทต่างๆ
6. การมอบหมายงานและการติดตามงาน
ื่ สาร
7. การพัฒนาทักษะในการสอ
8. ทักษะการบังคับบัญชา

ตารางการฝึ กอบรม (Agenda)

.

08:30 น.

ลงทะเบียน

09:00 น.

ั มนาการพ ัฒนาท ักษะห ัวหน้างาน
เปิ ดการสม
 บทบาท หน ้าที่ ความรับผิดชอบของผู ้บริหารและหัวหน ้างาน (Roles & Responsibility of
Manager and Supervisor)
 ความแตกต่างระหว่างหัวหน ้ากับผู ้นา
่ ารเป็ นหัวหน ้างาน
 การเตรียมความพร ้อมสูก

10:30 น.

COFFEE BREAK

10.45 น.

การเรียนรูแ
้ ละเข้าใจความแตกต่างของลูกน้อง
 เทคนิคการเข ้าใจลูกน ้องและวิธรี ับมือกับลูกประเภทต่างๆ

12:00 น.

LUNCH BREAK (INTERNATIONAL BUFFET LUNCH)

13.00 น.

การมอบหมายงานและการติดตามงาน
• กระบวนการในการมอบหมายงาน
• การวางแผนงาน
• การกาหนดแผนงานสาหรับผู ้ใต ้บังคับบัญชา
• การตรวจสอบ ควบคุม และติดตามงานงานทีม
่ อบหมาย รวมถึงจุดสาคัญ ๆ ทีไ่ ม่ควรมองข ้าม

15:00น.

COFFEE BREAK

15.15 น.

ื่ สาร
การพ ัฒนาท ักษะในการสอ
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ื่ สารอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
เทคนิคการสอ
การเป็ นผู ้พูดทีไ่ ด ้ใจคนฟั ง
การเป็ นนั กฟั งอย่างลึกซงึ้
ี ง คาพูด และภาษากาย อิทธิพลหลักของการสอ
ื่ สาร
น้ าเสย
ื่ สารอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ และสร ้างความประทับ
หลักการสอ

ท ักษะการบ ังค ับบ ัญชา
 การสร ้างแรงจูงใจ
 การบังคับบัญชาทีด
่ ี
 การวางตนต่อผู ้ใต ้บังคับบัญชา
 เทคนิคการสร ้างความผูกพันธ์กับผู ้ใต ้บังคับบัญชาให ้มีตอ
่ งานและองค์กร
16:30 น.

ั มนา
ถาม – ตอบ ปิ ดการสม

วิทยากร (About Speaker)

.

อาจารย์ปฐมภ ัค ร ักว ัฒนกุล, C.Ht (โค้ชปุ๊ก)
 วิทยากร (Trainer)
ี (Coaching – Life Coach & Supervisor Coach)
 โค ้ชอาชพ
 อาจารย์พเิ ศษ (Special Lecturer)
 ทีป
่ รึกษา (Consulting Services)

สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม (Contact Us)
For more information on

“Supervisory Skills Development” please contact us.

TELEPHONE
AIM Client Services: 02-513-0123 / 086-810-4434 (Thai) / 085-1313-835 (English)
FAX
02-513-0124
Email & Web Site:
Emails: aminrais@gmail.com / info@aiminline.com
Websites: www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com
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