การบริหารงาน และบริหารคนให้ทางาน
ิ ธิภาพ สาหร ับห ัวหน้าคล ังสน
ิ ค้า
อย่างมีประสท
หัว หน้ า คลังสินค้าถือ ได้ว่ า มีค วามสาคัญ เป็ นอย่างมากในยุค ปั จ จุบ ัน เนื่อ งจากต้อ งดูแลควบคุ ม
พนักงานให้เป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็ นบุคคลทีต่ อ้ งติดต่อประสานงาน กับทุกหน่วยงาน
ทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสาเร็จไม่เกิดปั ญหา ให้เป็ นไปตามระบบกระบวนการ และที่สาคัญ
ในการรับนโยบายจากผูบ้ ริหาร จะต้องนามาถ่ายทอดให้กบั พนักงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ แต่หลักความเป็ นจริง
การจะควบคุมพนักงานคลังสินค้าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะด้วยบางคนอยู่มานาน บางคนดือ้ รัน้ บางคนอารมณ์รอ้ น
โวยวาย บางคนฉลาดรูม้ าก อู้งาน หยุดงานบ่อย ซึง่ ผูท้ ่จี ะมาทาหน้าทีด่ ูแลควบคุมพนักงานเหล่านี้ จะต้องพบกับ
ความปวดหัว แต่หลักสูตร “การบริ หารงาน และบริ หารคนให้ ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สาหรับหัวหน้ า
คลังสิ นค้า” จะช่วยสร้างความเชื่อมันเสริ
่ มทักษะให้มที งั ้ ศาสตร์และศิลป์ ให้กบั หัวหน้า ให้มภี าวะการเป็ นผูน้ า
ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความมันใจให้
่
กบั หัวหน้างาน ให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั หน่วยงานและองค์กรของท่าน

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา
 ทราบถึงความสาคัญ และบทบาทหน้าทีข่ องการเป็ นหัวหน้าคลังสินค้า และโครงสร้างของการทางาน
และสายการบังคับบัญชา
 คุณสมบัตขิ องการเป็ นหัวหน้าคลังสินค้าทีด่ ี
 แนวทางในการบริหารงาน และการบริหารคนให้ทางาน
 ทราบถึงธรรมชาติของลูกน้องประเภทต่างๆ และพฤติกรรม
 ทราบวิธกี ารมอบหมายงาน ติดตามงาน และการส่งมอบงาน ในแต่ละประเภท
 เข้าใจศิลปะในการสื่อสาร การประสานงานกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
 ทราบถึงวิธกี ารบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
 หลักการเข้าใจเข้าถึงพนักงาน และการสังเกตพฤติกรรม
 แนวทางในการจัดระบบให้พนักงานทางาน และปรับปรุงกระบวนการทางาน
 พฤติกรรมทีห่ วั หน้าหัวหน้าคลังสินค้าควรมีต่อลูกน้องเพื่อการสร้างความสุขในกาทางาน
 การให้คะแนนและประเมินผล
 แนวทางในการวัดประสิทธิภาพ (KPI) ของพนักงาน และการจัดทารายงาน การปฏิบตั ติ ามระบบ ISO
สาหรับหัวหน้าคลังสินค้า
 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือต่างๆ สาหรับหัวหน้าคลังสินค้า
 ทราบถึงปั ญหาของหัวหน้าทีพ่ บ และแนวทางในการแก้ไข
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หัวข้อการฝึ กอบรม




















บทบาทหน้าที่ และความสาคัญของการเป็ นหัวหน้างานคลังสินค้า
โครงสร้างการทางาน และความเข้าใจในงานทีท่ า ในแต่ละกระบวนการของหัวหน้าคลังสินค้า
คุณสมบัตทิ ด่ี ขี องการเป็ นหัวหน้าคลังสินค้า กับความเป็ นผูน้ า
การสร้างทักษะด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ให้พนักงาน
หัวหน้าคลังสินค้ากับศิลปะในการสื่อสาร และการประสานงานกับพนักงาน การวางตัว
การควบคุมอารมณ์ การบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
การสร้างทีมในการทางานให้มปี ระสิทธิภาพ และการบริหารเวลา
หัวหน้าคลังสินค้ากับการวางแผนการทางาน เมือ่ ได้รบั มอบหมายจากผูบ้ ริหาร และการบริหารงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพ
หัวหน้าคลังสินค้ากับการจัดระบบงาน และตาแหน่งให้พนักงาน
การมอบหมายงาน สังงาน
่
และติดตามงานในแต่ละประเภททีม่ อบให้พนักงานทา
พฤติกรรมของหัวหน้าคลังสินค้าทีค่ วรมีต่อพนักงานในการสร้างความสุขในการทางาน
ธรรมชาติ และพฤติกรรมของพนักงานในการปฏิบตั งิ านทีห่ วั หน้าต้องเรียนรู้
วิธกี ารควบคุมพนักงานในแต่ละประเภท และวิธกี ารบริหารจัดการ
การประเมินให้คะแนนผลงาน ในการปฎิบตั งิ านของพนักงาน
แนวทางในการจัดทารายงานเพื่อวัดประสิทธิภาพ (KPI) ของพนักงาน และการจัดทารายงานเพื่อ
รายงานปั ญหาในประเภทต่างๆ การปฏิบตั ติ ามระบบ ISO สาหรับหัวหน้าคลังสินค้าทีต่ อ้ งรู้
หัวหน้าคลังสินค้ากับแนวทางในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจในงานทีท่ า
เครือ่ งมือการวิเคราะห์ปัญหา สาหรับหัวหน้าคลังสินค้า
แนวทางการทางานร่วมกันให้มคี วามสุขภายในหน่วยงานระหว่างหัวหน้าคลังสินค้ากับพนักงาน
ปั ญหาและแนวทางในการแก้ไขสาหรับหัวหน้าคลังสินค้า

คุณสมบัติผเ้ ู ข้ารับการอบรม
ผู้ท่จี ะได้เลื่อนตาแหน่ ง เป็ นผู้จดั การ หัวหน้า หรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายให้ดูแลพนักงานคลังสินค้า
หรือเตรียมความพร้อมให้กบั พนักงานทีท่ าหน้าทีค่ วบคุมคลังสินค้า หรือผูต้ อ้ งการเพิม่ ทักษะให้กบั ผูจ้ ดั การหรือ
หัวหน้าเดิมทีม่ ปี ั ญหาเรือ่ งการควบคุมดูแลพนักงาน

วิธีการฝึ กอบรม – สัมมนา
 เป็ นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ร่วมกัน
ทัง้ กิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิด ถาม – ตอบ
บริ ษทั จี ทอล์ค จำกัด
21/74 ซอยนวมินทร์ 42 แยก 25 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ 10240 โทร. 089-7990890
Line : Photee2511 www.Gtalkthai.com
หน้ำ 2

วิทยากร : อาจารย์นนทพ ัฒน์ โพธี
กาหนดการ : เดือนมกราคม – ธ ันวาคม 2565
ั
สถาทีก
่ ารจ ัดฝึ กอบรมสมนา
: ภายในองกร์ของท่า (In-house),
ระบบออนไลน์

ั
** หล ักสูตรการจ ัดฝึ กอบรมสมนา
: ครึง่ ว ัน และเต็มว ัน**
หมายเหตุ - สอบถามราคาในการจัดฝึ กอบรมสัมนาได้ที่ บริ ษทั จีทอล์ค จากัด โทร. 089-7990890 ,
Line.Photee2511
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