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ทกัษะการเป็นหวัหนา้งานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

Supervisory Skills 

 
 หลกัการและเหตผุล 

ปัจจุบันการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources Management) ถอืไดว้า่มคีวามส าคัญอยา่งมาก

ตอ่การด าเนนิธรุกจิของทกุองคก์าร  องคก์ารทีม่คีวามสามารถในการแข่งขันสงู (High Competitive Advantage) 

จะตระหนักถงึคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพยส์นิ (Asset) ทีม่สีภาพเป็นทุนมนุษย ์(Human Capital) และจะคาดหวัง

ตอ่บทบาทของผูรั้บผดิชอบงานดา้นทรัพยากรมนุษยซ์ ึง่ไมไ่ดห้มายถงึเฉพาะหน่วยงานทรัพยากรมนุษยเ์ทา่นัน้  แต่

รวมถงึหัวหนา้หน่วยงานอืน่ ๆ (Line Managers) ดว้ย ว่าเป็นผูม้สีว่นส าคัญต่อการสรา้งความส าเร็จในการด าเนิน

ธุรกจิขององคก์าร   ดว้ยเหตุผลดังกล่าว  หัวหนา้หน่วยงานจึงจ าเป็นตอ้งทราบและเขา้ใจหลักส าคัญของการ

บรหิารทรัพยากรมนุษยแ์ละสามารถน าเครือ่งมอืการบรหิารบางชนดิไปใชเ้พือ่สนับสนุนการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ในหน่วยงานของตนใหเ้ป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ ประสทิธผิล (Efficiency and Effectiveness) และมีขวัญ

ก าลังใจ (Morale) ดังค ากลา่วทีว่า่  “Line Manager is a  HR Manager” 

วทิยากรจงึไดพั้ฒนาหลักสตูร ทกัษะการเป็นหวัหนา้งานทีม่ปีระสทิธภิาพ (Supervisory Skill) ใน

การเสรมิสรา้งทักษะที่ดี ในการบรหิารทีมงานและสามารถน าเครื่องมือรวมถงึเทคนิคเหล่านี้ไปใชไ้ดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ รวมถงึเป็นหนึง่ในกลยทุธท์ีด่ใีหก้ับองคก์รในการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์รธุรกจิ

ของทา่น  

 

 

  วตัถุประสงค ์

หลักสตูร ทกัษะการเป็นหวัหนา้งานทีม่ปีระสทิธภิาพ (Supervisory Skill) มวัีตถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ ้

เขา้รับการอบรมไดรั้บความรู ้ความเขา้ใจ และเกดิทกัษะดังตอ่ไปนี้ 

1.  ตระหนักถงึส าคัญและประโยชน์ของการบรหิารทรัพยากรมนุษยใ์นฐานะหัวหนา้หน่วยงาน รวมถงึ

สามารถน าไปใชใ้นการท างานจรงิไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกับความคาดหวังขององคก์าร 

2.  สามารถระบขุอบขา่ยภารกจิหลักและก าหนดแผนงานดา้นทรัพยากรมนุษยใ์นหน่วยงานของตนได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.  สามารถน าเทคนคิและเครือ่งมอืการทรัพยากรมนุษยไ์ปประยกุตใ์ชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร

จัดการทรัพยากรมนุษยใ์นหน่วยงานของตนใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

4.  เสรมิสรา้งภาวะผูน้ า และฝึกฝนทักษะในการบรหิารจัดการงานและบรหิารจัดการคนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 เนือ้หา 

1. ความส าคัญของการบรหิารทรัพยากรมนุษยส์ าหรับหัวหนา้หน่วยงาน (Principle of Human Resources   

Management for Line Manager) 
2. ความหมาย และความส าคัญของ Core / Managerial / Functional Competency ตอ่การพัฒนาบคุลากร

พจิารณาจากเป้าหมายขององคก์ร (Corporate Goal)  

3. คา่นยิมขององคก์ร (Core Value) ปัญหาทีเ่กดิขึน้ (Problem) ความตอ้งการของต าแหน่งงาน (Job 

Requirement) เพือ่การพัฒนา สมรรถนะการปฏบิัตงิานกับการบรหิารทมีงาน (Competency Based) 

4. การบรหิารอัตราก าลังคนอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Efficient Manpower Management) โดยการวเิคราะห์

สไตลแ์ละรปูแบบการท างาน รวมถงึการสือ่สาร 4 แบบ (DISC) 

5. การประชมุทมีงาน  การสือ่สารเป้าหมายแกท่มีงาน การระบวัุตถปุระสงคข์องการประชมุ   

การน าเสนองานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ เทคนคิการประชมุทีม่ปีระสทิธภิาพ 

6. ทักษะการจูงใจคน (Motivation) แนวทางสรา้งแรงจูงใจในการท างานของตนเอง และทมีงาน เพือ่ใหก้าร

ท างานของทมีมปีระสทิธผิล และประสทิธภิาพ 
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7. การมอบหมายงาน การตดิตามงาน การชม การต าหน ิอยา่งผูน้ าเชงิสรา้งสรรค ์เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานตาม

เป้าหมาย 

8. การใหค้ าแนะน าปรกึษาเพือ่ประสทิธผิลงาน (Effective Coaching & Counseling ) 

9. ประเมนิผลงานอยา่งไรใหม้คีณุคา่ : ขอ้พงึปฏบิัต ิและขอ้ควรระวัง (How to Value Performance     

Appraisal) 

10. Competency - Based Individual Development Plan ความหมายของแผนพัฒนาพนักงานรายบคุคล 

หรอื IDP แนวทางการพัฒนาความกา้วหนา้ในอาชพีของพนักงาน (Career Development for Your 

Staff) 

11. การบรหิารเวลาในการท างาน การสรา้งวนัิยในการท างาน และการด ารงชวีติอยา่งสรา้งสรรค ์(Time  

Management and work Life Balance)  

     

สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ   

 

 ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บผูเ้ขา้รับการอบรมในฐานะ Supervisor , Line Manager มคีวามเขา้ใจบทบาทของตน และ HR 

และสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชเ้พือ่บรหิารจัดการ รวมถงึพัฒนาการท างานงานและคนในหน่วยงานทีต่น

รับผดิชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม อันจะน ามาซึง่การเพิม่ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ ขวัญก าลังใจในการปฏบิัตงิาน

ของพนักงาน เพือ่สรา้งความมั่นคงเตบิโตอยา่งมั่นคงใหก้บัองคก์รโดยรวม 

 

  รปูแบบการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมมคีวามหลากหลายเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย เพลดิเพลนิ โดยมคีวามลกึซึง้เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม

เขา้ใจ ยอมรับ และน าไปปฏบิัตติาม อกีทัง้ตรงตามเป้าหมายทีท่างองคก์รไดก้ าหนดไว ้   

1.     การบรรยายแบบผูอ้บรมมสีว่นรว่ม Participative Technique 

2.     ฝึกปฏบิตัทิลีะขัน้ตอนและแลกเปลีย่นประสบการณ์กับทา่นอืน่ๆ (Work Shop) 

3.     แสดงการสาธติจ าลองใหเ้กดิการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing) 

4.     ฝึกปฏบิตัพัิฒนารา่งกายและจติใจ เพือ่เสรมิบคุลกิภาพภายนอก และภายใน 

5.     สือ่มัลตมิเีดยี และภาพยนตรด์มีบีทเรยีน 

  

 วทิยากร 

อาจารยก์ติศิักดิ ์ววัิฒน์ธนวงศ ์
 

  

 


