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หลักสู ตร การพัฒนาทักษะการเป็ นหัวหน้ างานอย่ างมีประสิทธิภาพ
(Development Managerial Skills for Effective Management)
วันที่ 21 มิถนุ ายน 2561 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Park Plaza Hotel ถนนสุ ขมุ วิท กทม. **สถานทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลง

Promotion สมัคร 4x2,900 บาทเท่านั้น !!!
(ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

อาจารย์ สุกจิ ตรี ยทุ ธวัฒนา

ทีม่ าของหลักสู ตร
องค์ กรทั้งในปั จจุบัน และในอนาคตย่ อมที่จะต้ องเสาะแสวงหาหัวหน้ างานที่เพียบพร้ อมไป
ด้ วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็ นผู้นา และมีบุคลิกภาพของความเป็ นมืออาชี พเป็ นที่
น่ าเชื่ อถือและศรั ทธาต่ อคนในองค์ กรหรื อผู้ใต้ บังคับบัญชาในองค์ กร สามารถนาพาองค์ กรธุรกิจนั้นให้
เจริ ญเติบโตก้ าวหน้ าและประสบความสาเร็ จได้ แต่ องค์ ประกอบที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้ องค์ กรธุรกิจ
ประสบความสาเร็ จได้ กค็ ื อ การบริ หารงาน นั่นเอง ซึ่ งจะต้ องหาเทคนิควิธีการ และรู ปแบบอย่ างไรที่จะ
ทาให้ การบริ หารงานนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ และสั มฤทธิ์ ผลได้ เพื่อให้ ถึงเป้ าหมายที่ ได้ วางแผนไว้ อย่ าง
ถูกต้ อง และเกิดผล เพราะว่ าการที่สามารถบริ หารจัดการงาน แม้ กระทั่งการบริ หารคนได้ อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ จะทาให้ สามารถลดต้ นทุน และเพิ่มรายได้ ทั้งทางตรงและทางอ้ อมให้ กับองค์ กร จึงมี
ความจาเป็ นที่ ต้องมีการเรี ยนรู้ ทั้งแนวคิ ด และรั บทราบถึงวิธีการของการบริ หารงานอย่ างไรให้ สัมฤทธิ์
ผล เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างพัฒนาทักษะในความเป็ นมืออาชี พด้ านการบริ หารงาน พร้ อมที่จะบริ หาร
จัดการกับทุกสถานการณ์ ที่เกิดขึน้ ได้
สิ่งทีไ่ ด้ รับจากการฝึ กอบรม
1. เพื่อให้ ทราบถึงรู ปแบบของหัวหน้ างานยุคใหม่ ที่จะนาไปประยุกต์ ใช้ ในการบริ หารคน
2. เพื่อเสริ มสร้ างทักษะในการเป็ นผู้นาที่ได้ งานและได้ ใจคน
3. เพื่อให้ ได้ แนวทางในการปรั บปรุ งงานในภารกิจของผู้นาที่เป็ นหัวหน้ างาน
4. เพื่อสร้ างทัศนคติเชิ งบวกแก่ หัวหน้ างาน
5. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมรู้ และเข้ าใจในทักษะการเป็ นหัวหน้ างานอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
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6. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมสามารถประยุกต์ ใช้ ทักษะต่ าง ๆ ที่จาเป็ นในการทางานร่ วมกัน
เป็ นทีมที่ดี เพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์ กร
ระยะเวลาการฝึ กอบรม :

1 วัน (09.00-16.30 น.)

หัวข้ อและกิจกรรมการเรี ยนรู้
Module 1 : Qualification & Rules of Managerial Skills
- การพัฒนาภาวะผู้นาในเชิ งแนวคิดและการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมให้ เป็ นที่ยอมรั บจาก
ผู้ใต้ บังคับบัญชา
- ประเภทและบทบาทหน้ าที่ความรั บผิดชอบของหัวหน้ างาน
- คุณสมบัติของผู้บริ หารและหัวหน้ างานยุคใหม่
- แนวทางการบริ หารคนในการคัดเลือกพนักงานให้ ปฏิ บัติงานตามความสามารถ
- เทคนิคการบริ หารคนในการคัดเลือกพนักงานให้ ปฏิ บัติงานตามความสามารถ
- การวางแผนงานในเชิ งกลยุทธ์ และปฏิ บัติเพื่อตอบสนองเป้ าหมายอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
- แบบฝึ กหัด และกรณี ศึกษา
Module 2 : Learning in Action for Development Managerial Skills Part 1
Scheme : Communication , Problem Solving & Decision Making
-ความสาคัญและการพัฒนาทักษะในการสื่ อสาร
- อุปสรรคการสื่ อสารต่ าง ๆ และแนวทางการแก้ ไข
- เทคนิคในการแก้ ปัญหา และกระบวนการตัดสิ นใจทั้งระบบ
Scheme : Directing and Delegation
- เทคนิคและขัน้ ตอนการสั่งงานแบบมีส่วนร่ วม
- มาตรการต่ าง ๆ ในการติดตามงานและการควบคุมงาน
- กรณี ศึกษา แบบฝึ กหัด อภิปรายปั ญหาและแนวทางการแก้ ไข
Module 3 : Learning in Action for Development Managerial Skills Part 2
Scheme : Motivation
- ความหมาย ความเหมือน และความแตกต่ างของการจูงใจ
- พฤติกรรมและความต้ องการของมนุษย์ ที่เป็ นแรงจูงใจพืน้ ฐาน
- สูตรสาเร็ จการจูงใจที่เป็ นกระบวนการ และสามารถใช้ ได้ ในทุกโอกาส
- เทคนิคการสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชาทางานให้
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- กรณี ศึกษา แบบฝึ กหัด อภิปรายปั ญหาและแนวทางการแก้ ไข
Scheme : Coaching Styles (OJT)
- เหตุผลและความจาเป็ นที่ ต้องมีการพัฒนาผู้ใต้ บังคับบัญชา
- เทคนิคและวิธีการสอนงานผู้ใต้ บังคับบัญชา
- หลักการสอนงานในห้ อง และหน้ างาน
- การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อการสอนงาน
- การทาแผนการสอนปฏิ บัติ
Module 4 : Learning in Action for Development Managerial Skills (Final)
Scheme : Conflict & Team Management
- การบริ หารความขัดแย้ งให้ เกิดประโยชน์ ในการบริ หารงาน
- การบริ หาร และพัฒนาทีมงานในหน่ วยงาน
- ทาอย่ างไรไม่ ให้ ลูกน้ องลาออกบ่ อย ๆ และการแก้ ไขสถานการณ์ ของพนักงานที่ขาดความ
รั บผิดชอบ
- ศิลปะการบริ หารจัดการลูกน้ องประเภทต่ าง ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางาน
- กิจกรรมการแสดงออกซึ่ งการพัฒนาการทางานเป็ นทีม
ผู้เข้ าฝึ กอบรม เหมาะสาหรั บผู้บริ หาร ที่ปรึ กษา หัวหน้ างานทุกระดับในองค์ กร บุคคลผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องในการนาไปพัฒนา และฝึ กอบรม และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้ านการพัฒนาทักษะการเป็ น
หัวหน้ างานอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
วิธีการและรู ปแบบการฝึ กอบรม
1.บรรยายแบบสื่ อสาร 2-3 ทาง
2. การอภิปรายร่ วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิ ดตลอดการฝึ กอบรม
3. กรณี ศึกษาแบบยกตัวอย่ างเป็ น Model Case Study (Workshop)
4. สรุ ปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้ าใจ
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ค่าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาปกติทานละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่ าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444 Line : hrdzenter www.hrdzenter.com ,
E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษทั ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษทั ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษทั เพือ่ ยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่ านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีทที่ ่ านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรือ
หากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที

