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หลักสูตร การพฒันาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Development Managerial Skills for Effective Management) 
วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@Grand Sukhumvit Hotel  ซอยสุขุมวิท 6 ใกล้ BTS Na Na    กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   
 

Promotion  สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที 
 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

วิทยากร    อาจารย์สุกจิ   ตรียุทธวัฒนา 
หลักการและเหตุผล 

องค์กรท้ังในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมท่ีจะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานท่ีเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา 
ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้น า และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นท่ีน่าเช่ือถือและศรัทธาต่อคนใน
องค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถน าพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโตก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ
ได้  แต่องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะท าให้องค์กรธุรกิจประสบความส าเร็จได้กคื็อ การบริหารงาน นั่นเอง ซ่ึงจะต้อง
หาเทคนิควิธีการ และรูปแบบอย่างไรท่ีจะท าให้การบริหารงานน้ันมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธ์ิผลได้เพ่ือให้ถึง
เป้าหมายท่ีได้วางแผนไว้อย่างถกูต้อง และเกิดผล เพราะว่าการท่ีสามารถบริหารจัดการงาน แม้กระท่ังการบริหารคนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้สามารถลดต้นทุน และเพ่ิมรายได้ท้ังทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจ าเป็น
ท่ีต้องมีการเรียนรู้ ท้ังแนวคิด  และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธ์ิผล เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
พัฒนาทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมท่ีจะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ 
ส่ิงทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรม 

1. เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบของหัวหน้างานยคุใหม่ท่ีจะน าไปประยกุต์ใช้ในการบริหารคน 
2. เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้น าท่ีได้งานและได้ใจคน 
3. เพ่ือให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้น าท่ีเป็นหัวหน้างาน 
4. เพ่ือสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน 
5. เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยกุต์ใช้ทักษะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการท างานร่วมกันเป็นทีมท่ีดี เพ่ือ

บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วนั  (09.00-16.30 น.)   
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หัวข้อและกจิกรรมการเรียนรู้ 

Module 1 : Qualification &  Rules of Managerial Skills             
- การพัฒนาภาวะผู้น าในเชิงแนวคิดและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นท่ียอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
- ประเภทและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้างาน 
- คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยคุใหม่ 
- แนวทางการบริหารคนในการคัดเลือกพนักงานให้ปฏิบัติงานตามความสามารถ 
- เทคนิคการบริหารคนในการคัดเลือกพนักงานให้ปฏิบัติงานตามความสามารถ 
- การวางแผนงานในเชิงกลยทุธ์ และปฏิบัติเพ่ือตอบสนองเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
- แบบฝึกหัด  และกรณีศึกษา 

Module 2 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  Part 1 

Scheme : Communication , Problem Solving & Decision Making  
-ความส าคัญและการพัฒนาทักษะในการส่ือสาร 
- อุปสรรคการส่ือสารต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไข 
- เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจท้ังระบบ  
Scheme : Directing and Delegation  
- เทคนิคและขัน้ตอนการส่ังงานแบบมีส่วนร่วม 
- มาตรการต่าง ๆ ในการติดตามงานและการควบคุมงาน 
- กรณีศึกษา แบบฝึกหัด อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

Module 3 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  Part 2 
Scheme : Motivation 
- ความหมาย ความเหมือน และความแตกต่างของการจูงใจ 
- พฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ท่ีเป็นแรงจูงใจพืน้ฐาน 
- สูตรส าเร็จการจูงใจท่ีเป็นกระบวนการ และสามารถใช้ได้ในทุกโอกาส 
- เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานให้ 
- กรณีศึกษา แบบฝึกหัด อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
Scheme : Coaching Styles (OJT) 
- เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องมีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
- เทคนิคและวิธีการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา 
- หลักการสอนงานในห้อง และหน้างาน 
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- การเตรียมความพร้อมเพ่ือการสอนงาน 
- การท าแผนการสอนปฏิบัติ 

Module 4 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  (Final) 

Scheme : Conflict & Team Management  
- การบริหารความขดัแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน 
- การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน 
- ท าอย่างไรไม่ให้ลูกน้องลาออกบ่อย ๆ และการแก้ไขสถานการณ์ของพนักงานท่ีขาดความรับผิดชอบ 
- ศิลปะการบริหารจัดการลูกน้องประเภทต่าง ๆ ท่ีมีปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมการท างาน 
- กิจกรรมการแสดงออกซ่ึงการพัฒนาการท างานเป็นทีม 
 

ผู้เข้าฝึกอบรม  เหมาะส าหรับผู้บริหาร ท่ีปรึกษา  หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร บุคคลผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการ
น าไปพัฒนา และฝึกอบรม  และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจในด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม 

1.บรรยายแบบส่ือสาร 2-3 ทาง 
2. การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม 
3. กรณีศึกษาแบบยกตัวอย่างเป็น Model Case Study (Workshop) 
4. สรุปและถาม-ตอบ เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม 
เวลา 9.00-16.00 น. 
 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติ  3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่านเขา้ฟรอีีก 1 ท่านทนัที!!! 
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ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444   Line  : hrdzenter   Line :  hrdzenter  
www.hrdzenter.com ,        E-mail : hrdzenter@gmail.com  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : 
hrd_zenter 
 

วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  

>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  

: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter    (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

