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บริษัท ศนูยส์่งเสริมและพฒันาทรพัยากรมนษุย ์จ ากดั (สนญ.)  เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบชูา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
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หัวหน้างานในดวงใจ   (Supervisory IDOL) 

วันพุธท่ี 19 สิงหาคม 2563  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรมจัสมินซิตี้  ซอยสุขุมวิท 23   BTS อโศก  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

     วิทยากร อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์ 

ช ำระค่ำสัมมนำก่อนวันสัมมนำ 10 วันลดเหลือเพียงท่ำนละ  3,500บำทเท่ำนั้น   
(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

 

       “ น้องๆพนักงานเข้ามาท างานเพราะช่ือเสียงบริษทั แต่กลับต้องออกไปเพราะหัวหน้างาน!! ” 
 

หลักการและเหตุผล 
 ท ำอย่ำงไรหัวหน้ำงำนจะสำมำรถสร้ำงควำมไว้วำงใจ ควำมเช่ือมั่น และควำมเคำรพนับถือจำกลูกน้อง
หรือผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจในตัวผู้น ำอย่ำงแท้จริง 
 ท ำอย่ำงไรผู้น ำจะสำมำรถจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ในกำรส่ังกำรให้เกิดกำรด ำเนินกำรจน
บรรลผุลส ำเร็จตำมวัตถปุระสงค์และเป้ำหมำย 
 ส่ิงเหล่ำนีต้้องอำศัยกำรอบรม กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเอง เพ่ือให้เกิดภำวะผู้น ำขึน้ในตัวอยู่
ตลอดเวลำ เม่ือใดกต็ำมท่ีผู้น ำมีคุณลักษณะหรือมีศักยภำพของกำรเป็นผู้น ำสูงกจ็ะสำมำรถปรับเปลี่ยนองค์กร
ได้อย่ำงมีแบบแผน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเพ่ิมทักษะและขีดควำมสำมำรถของลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชำให้มำก
ขึน้ รวมถึงกำรปรับปรุงกำรท ำงำนและกำรหล่อหลอมรวมใจของทีมเพ่ือขับเคล่ือนสู่เป้ำหมำยร่วมกัน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจในคุณสมบัติ วิธีคิด วิธีปฏิบัติ ของตนเองในฐำนะหัวหน้ำงำนหรือ ผู้น ำ 
2. สำมำรถน ำทักษะภำวะผู้น ำส ำหรับกำรท ำงำนเป็นทีมไปปรับใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถแยกแยะลูกน้องได้ตำมปัจจัยต่ำงๆ ท่ีไม่เหมือนกัน เพ่ือบริหำรจัดกำรกับลูกน้อง

หลำกหลำยประเภท 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกกำรโค้ช ท่ีสำมำรถส่งเสริมให้ลูกน้องค้นหำและดึงเอำศักยภำพท่ีมีอยู่ในตัวเอง

ออกมำใช้ได้อย่ำงยัง่ยืน 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้ำใจกำรส่ือสำรและกำรให้ก ำลังใจอย่ำงเป็นระบบ 
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หัวข้อการอบรม 
1. บทบำทและทัศนคติของกำรเป็นผู้น ำตัวจริง 
2. กำรสร้ำง “ควำมสัมพันธ์ท่ีดี” กับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชำ 
3. กำรให้ Feedback ด้วยเคร่ืองมือ “EAR” เพ่ือเกิดควำมเปลี่ยนแปลงของลูกน้อง 
4. เทคนิคกำรส่ือสำรเพ่ือกำรประสำนท่ีรำบร่ืนของทีมงำน 
5. กำรฟังอย่ำงเข้ำอกเข้ำใจ 
6. เทคนิคกำรตั้งค ำถำมเพ่ือได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและแม่นย ำ 
7. เรียนรู้และเข้ำใจพฤติกรรมของลูกน้องแต่ละประเภท 
8. กำรท ำงำนเป็นทีมและให้ก ำลังใจเพ่ือสร้ำงทีมงำนทรงประสิทธิภำพ 
9. เทคนิคกำรใช้โค้ชด้วย “GROW Model” 
10. ค ำถำมท่ีทรงพลัง และสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง 

Workshop :  ฝึกปฏิบัติจริงเพือ่ให้เกดิทักษะก่อนน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานจริง 
 

รูปแบบการอบรม 
 เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง ดังนั้นจึงได้ออกแบบกำรฝึกอบรมให้มีองค์ประกอบหลำกหลำย
รูปแบบ ท้ังกำรน ำอภิปรำย กำรบรรยำย กรณีศึกษำ บทบำทสมมติ กำรเปิดโอกำสให้ถำมค ำถำม และตลอดท้ัง
กำรฝึกอบรม จะมีเกมส์ กิจกรรม มำช่วยสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วม โต้ตอบกันอยู่
ตลอดเวลำ และท่ีส ำคัญท่ีสุด คือกำรให้ก ำลังใจ กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ ให้เกิดควำมรู้สึกอยำกเปลี่ยนแปลง
พัฒนำตนเองสู่ควำมเป็นเลิศ 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถำนภำพ ค่ำลงทะเบียน ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% ภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 

1.5% 

รำคำสุทธิ 

รำคำปกติท่ำนละ 3,900 273 58.50 4,114.50 

ช ำระก่อนวันอบร 3,500 245 52.50 3,692.50 

สมัคร 3 ท่ำน ๆ ละ 3,300 231 49.50 3,481.50 
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รำยละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ทีน่ี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ำรองทีน่ั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที ่    

คณุธนนนัท ์    090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter 

คณุอิศราภรณ์   089 773 7091  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,   

วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, 
Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

กำรแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสำมำรถทีจ่ะยกเลิกกำรเข้ำอบรมได้ ในกรณีทีท่่ำนยกเลิกก่อนวันงำน 10 วัน  โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

2. กรณีทีท่่ำนแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนำก่อนวันงำน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่ำธุรกำร ร้อยละ 30 ของค่ำสมัคร  

3.และในกรณีทีท่่ำนยกเลิกในวันสัมมนำหรือไม่มำตำมที่ส่งใบสมัครมำแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหำกท่ำนยังไม่

ช ำระค่ำสัมมนำ  ทำงบริษัท ต้องขอเก็บค่ำธุรกำรจ ำนวน  30 %  ทันที    

 

ขอขอบคุณที่ท่ำน ได้ให้โอกำสในกำรน ำเสนอ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งในกำรให้บริกำร เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กรของท่ำน 

 

ทีอ่ยู่ในกำรออกเอกสำรหัก ณ ทีจ่่ำย 

ในนำมบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ จ ำกัด  (ส ำนักงำนใหญ่) 

เลขที ่ 171/162  ซอยพุทธบชูำ  39 แยก 1-1 

แขวงบำงมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี  010 5555 113 021 
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