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การบริหารคนส าหรับหัวหน้างาน 
วันที ่ 5  กรกฎาคม  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม St.James   ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS  พร้อมพงษ์   กรุงเทพฯ *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

อาจารย์ประกาศิต  สพฤกษ์ศรี   
 หลักการและเหตุผล 

  

เพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้น า ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้น าท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องการ 
       โลกของการท างานในปัจจุบันนั้น เป็นการท างานท่ีต้องอาศัยความสามคัคีในการท างาน รวมไปจนถึง จิตใจท่ี
พร้อมจะปฏิบัติงานของพนักงานเหล่านั้น หัวใจส าคัญท่ีจะหล่อหลอมให้พนักงานเดินทางสู่เป้าหมายด้วยหัวใจท่ี
เข้มแขง็ต้องตามนโยบายของบริษัทนั้น หัวหน้างานมีส่วนร่วมก าหนดทิศทางนั้นๆ หลักสูตรนีไ้ด้ออกแบบมาเพ่ือการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาจิตใจของหัวหน้าให้มีภาวะความเป็นผู้น าและความเสียสละในส่วนรวม เพ่ือเป้าหมาย
ท่ีเป็นหน่ึงเดียวขององค์กร 

หัวข้อและเน้ือหา 

Ice Break 

กจิกรรมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก 

ผู้น า กับ การรู้เขา รู้เรา 
1. คุณลักษณะ และพฤติกรรมของหัวหน้าท่ีประสบความส าเร็จ 
2. การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพ่ือความส าเร็จในการท างาน 
3. ความท้าทายของผู้น า (Leader) ในวนันี ้
4. พฤติกรรมมนุษย์ และพฤติกรรมองค์กรท่ีผู้ จัดการควรตระหนัก 
5. ผู้น า คือใคร, เกิดขึน้ได้อย่างไร, ผู้จัดการ คือ ผู้น าหรือไม่ ? 
6. บทบาทและหน้าท่ีของผู้จัดการในฐานะผู้น าหน่วยงาน 
7. วิธีการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกสู่ความส าเร็จในการท างาน 
8. Work Shop 
9. ผู้น ากับความสามารถในการพัฒนาคนและผลงาน 
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9.1. หลักการบริหารท่ีผู้น าควรรู้เพ่ือพัฒนาคน และผลงาน 
9.2. เทคนิคการวางแผนงาน (Setting Priority) 
9.3. เทคนิคการสอนงาน (Coaching for Success) 
9.4. การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) 
9.5. การสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม (Teamwork) 

VDO แรงบันดาลใจ 

วิทยากร    อาจารย์ ประกาศิต  สพฤกษ์ศรี  วิทยากรผู้มีประสบการณ์ท างานด้านฝึกอบรม และศึกษาในการสร้างส านึก
และทัศนคติ อาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ ไม่ต า่กว่า 300 องค์กร เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จุฬา และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน และยงัได้เป็นแขกรับเชิญ รายการเคลด็ลับแห่งชีวิต 
จากช่องอัมรินทร์ 
 
 

ระยะเวลา  1 วัน  เวลา  09.00-16.00 น.:   บุ 
 

คลากรด้ปค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

    ฟรี +++อบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนั เอกสารประกอบการอบรม-และใบรับรองวฒิุบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ   3,900 203 117 4,056 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 
วธีิการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
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(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจงัหวดั)  
 

 
 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่ช าระ
ค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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