
 

 

www.hipotraining.co.th 

www.hipotraining.co.th                                                                                                                                   
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400                                              

อีเมล์ hipotraining@hotmail.com โทร 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร 0-2615-4479   

TRAINING OUTLINE  
 

การพฒันาทกัษะการเป็นหวัหน้างาน 
Becoming an effective SUPERVISOR  

OBJECTIVES 

1. เพืIอให้ผู้ เข้ารับการอบรมเรียนรู้ หน้าทีI ความรับผิดชอบ และการบริหารสําหรับหวัหน้างานในการสร้าง
มาตรฐานระดบัความสามารถของหวัหน้างานทีIสามารถนําทีมงานให้ปฏิบตังิานได้ตรงตามวตัถปุระสงค์
ขององค์กร 

2. เพืIอเรียนรู้วิธีทีIจะพฒันาตนเองอยา่งหวัหน้างานมืออาชีพ ต้องค้นหาและพฒันาตนเอง เพืIอความสําเร็จ
ในการทํางานโดยมององค์กร เพืIอนร่วมงาน และลกูน้องอยา่งเข้าใจ พร้อมจะพฒันาไปด้วยกนั 

3. เพืIอพฒันาทกัษะหวัหน้างานสูค่วามสําเร็จในอาชีพ วิธีการคดิ หลกัการสืIอสาร การจงูใจ การ
ประสานงานมอบหมาย การสอนงาน การสร้างความร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมซึIงเป็นส่วนสําคญัทีIทําให้การ
ปฏิบตังิานประสบความสําเร็จ  

4. เพืIอเสริมสร้างทกัษะแหง่ความสําเร็จ ผสมผสานหลกัการบริหาร การแก้ไขปัญหา และการตดัสินใจ โดย
ร่วมกนัแลกเปลีIยนประสบการณ์กบัวิทยากร และผู้ เข้าร่วมสมัมนาทา่นอืIนๆ จากประสบการณ์จริงทีI
สามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบตังิานได้อยา่งเหมาะสม 

 
AREAS OF STUDY 
 
1. การวิเคราะห์เพื�อความเข้าใจธรรมชาตขิองคน 

� ลกัษณะของคนประเภทตา่งๆ 
� การวิเคราะห์จดุอ่อน จดุแข็งของคน 
� ศลิปะการทําความเข้าใจเกีIยวกบัพฤตกิรรมคน 

2. บทบาทหน้าที� ความรับผิดชอบและการบริหารสาํหรับหัวหน้างาน  

� การจดัการทัIวไป 
� การบริหารจดัการหน้าทีIเฉพาะ 
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� การปฏิบตัหิน้าทีIอืIนๆ ตามทีIผู้บงัคบับญัชามอบหมาย 
� การสร้างภาพลกัษณ์และภาพพจน์ทีIดีตอ่องค์กร 

3. คุณสมบัตขิองหัวหน้างานที�มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมการเรียนรู้ : ภาวะผู้ นําทีIหวัหน้างานจําเป็นต้องทราบ โดยทําแบบทดสอบภาวะผู้ นํา 7 ทกัษะของ

หวัหน้างาน (Leadership Assessment) เพืIอการพฒันาสูค่วามสําเร็จในการทํางานของตนเอง  

� ภาวะผู้ นํา (Leadership) 
� การสอนงาน เป็นพีIเลี eยง (Coaching) 
� ทกัษะการสืIอสาร (Communication) 
� ทกัษะการนําเสนอ (Presenting) 
� การจดัการการวางแผน (Planning / Organization) 
� การสร้างแรงจงูใจ (Motivation) 
� ทกัษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review) 

4. กระบวนการบริหารจัดการของหัวหน้างานที�มีประสิทธิภาพ 

� SWOT Analysis 
� PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques 
� INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction techniques 

5. วิธีการพัฒนาทักษะความสามารถการบริหารสาํหรับหัวหน้างานที�มุ่งความสาํเร็จในองค์กร 

� การพัฒนาทักษะการสอนงาน ด้วยกระบวนการสอนงานของหวัหน้างานด้วยเทคนิคการถ่ายทอด
แบบมืออาชีพ และมีคณุภาพนําไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพ 
� การพัฒนาทักษะการมอบหมายงาน ด้วยการจดัการสัIงการ มอบหมาย กํากบั ตดิตาม และให้
คําแนะนํา คําปรึกษาการของหวัหน้างานอยา่งเป็นขั eนตอน 

6. WORKSHOP “ทักษะการเป็นหัวหน้างาน” การพฒันาทกัษะการสอนงาน และการพฒันาทกัษะการ 
มอบหมายงาน แบง่กลุม่ฝึกทกัษะ พร้อมวิเคราะห์ขีดความสามารถของพฒันาทกัษะ และการนําไปใช้งาน    

7. แลกเปลี�ยนประสบการณ์และประเดน็ตอบคาํถาม  

 

หมายเหต ุ  หวัข้อทีIเสนอสามารถปรับเปลีIยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
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TRAINING TOOLS 
 

มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั eงการทํากิจกรรมประชมุเชิงปฏิบตักิาร เพืIอเป็นการฝึกคิดและวางแนว
ทางการปฏิบตังิานร่วมกนั 

1. เนื eอหาใน PowerPoint  
2. เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึIงจะเหมือนกบัเนื eอหาใน ใน PowerPoint) 
3. ตวัอยา่งประกอบการบรรยาย 
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop 
5. อืIน ๆ  

 
SUMMARY DETAILS 

• จํานวน 1 วนั รวม 6 ชัIวโมง (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

• กรุณาจดัเตรียมห้องจดัอบรมและอปุกรณ์ทีIใช้ในการอบรม เชน่ LCD, Flip Chart , ปากกาเมจิ 

• กรุณาจดัเตรียมอาหารวา่งสําหรับวิทยากร และผู้ เข้ารับการอบรม 

• วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ ดร.พิพัฒน์พล เพช็รเที�ยง กรุณาดปูระวตัวิิทยากรในหน้าถดัไป 
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR                    ดร.พพิฒัน์พล  เพช็รเที�ยง 

ประวัตกิารศึกษา:   

ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ปริญญาโท การศกึษาเพืIอพฒันาทรัพยากรมนษุย์มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ปริญญาตรี ภาษาองักฤษเพืIอการสืIอสาร มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  

Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA, Certificated to Service plus as Service Training 

for Trainer, DDI-Development Dimensions International (Thailand), Certified to DJ Professional Training 

KPN MUSIC ACADEMY 

 

การทาํงาน:  

กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย ทีIปรึกษาด้านพฒันาบคุลากรธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจ

บริการประเภทตา่ง ๆ อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาการจดัการ การบริหารทรัพยากรมนษุย์สถาบนัการศกึษา บริษัท คงิ 

เพาเวอร์ ดวิตี e ฟรี จํากดั (พฒันาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) ผู้จดัการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล / นกัวิเคราะห์

วางแผนระบบการฝึกอบรม และการพฒันาบคุลากร กลุม่บริษัท คงิ เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัIนแนล กรุ๊ป จํากดั บริษัท 

นีโอ ฮิวแมน โปรเพสชัIนแนล จํากดั ทีIปรึกษาด้านการบริหาร และการพฒันาบคุลากร Business Vision International 

Co., Ltd. ทีIปรึกษาโครงการ และผู้จดัการฝ่ายพฒันาและออกแบบหลกัสตูร บริษัท ไทยแลนด์ ดวิตี eฟรี ช๊อปส์ จํากดั 

(พฒันาบคุลากรมากกวา่ 500 คน) ผู้ชว่ยผู้จดัการแผนกฝึกอบรม โรงแรมบางกะปิ รอยลั โรส (พฒันาบคุลากร

มากกวา่ 350 คน) ผู้จดัการแผนกฝึกอบรม - ผู้ชว่ยผู้จดัการแผนกบคุคล – ผู้ชว่ยผู้จดัการแผนกต้อนรับ ธนาคารกสิกร

ไทย จํากดั (มหาชน) โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ 

 

การบรรยายหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนบางส่วน:  

การทา่เรือแหง่ประเทศไทย, กรมสรรพากร, สํานกังานประกนัสงัคม เชียงใหม,่ กรมสรรพากรภาค 8 เชียงใหม,่ 
กรมการขนสง่ทางอากาศ, ศนูย์พฒันาฝีมือแรงงาน เชียงใหม,่ ศนูย์พฒันาฝีมือแรงงาน ลําพนู, ศนูย์พฒันาฝีมือ
แรงงาน ลําปาง, ศนูย์พฒันาฝีมือแรงงาน นา่น, สํานกังานบริหาร ศาลากลาง ลําปาง, มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, มหาวิทยาลยักรุงเทพ, มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ มหาวิทยาลยัพายพั, มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุวิทยา
ลงกรณ์, มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา, มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ, มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์
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ฉะเชิงเทรา, มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,  แคนนอน ไฮเทค, ธนาคารเอเชีย, 
ฟอร์ด ยนตกิจ, วอลโว,่  Auto Technic, ไทย วี.พี.    ออโต้เซอร์วิส, BENZ, สยามนิสสนัทรานสปอร์ต, เตียวฮง สีลม 
กรุ๊ป, เซ็นทรัลพฒันา, อาร์ เอกซ์, เจนบรรเจิด,  C.I.M. DEVELOPMENT. CDG GROUP,  JAY MART, Troy Siam, 
Royal Lapidary, ซีเคียวรีคอร์, ห้างกระจกตงันํ eา, ลีพฒันาผลิตภณัท์, Panasonic Siew Sales, ชอ่ง 7 สี, ชอ่ง 5, 
กรุงไทยออฟตคิ, Decor Mart, Grand Home Mart, ธนาคารนครหลวงไทย, เอ.พี. ฮอนด้า, ไพบลูย์ประกนัภยั, K.P.T. 
Holding Management, Telewiz Chiangmai, Rameo Japanese Restaurant  
 

การตดิต่อ  02-615-4499, 02-615-4477-8  E-Mail : hipotraining@hotmail.com,   

 

  

 


