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หลักสู ตร ผู้จัดการที่ลกู น้ องยอมรับและบริษทั ไว้ ใจ
(The Super Manager)
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรม 6 ชั่วโมง)

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุ ขมุ วิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สมัคร 3 เข้ าฟรี + 1 ท่ านทันที !!!
วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึ กษาธุรกิจ
หลักการและเหตุผล
ในการประกอบธุรกิจ นอกจากหัวหน้างานที่มีบทบาทสาคัญแล้ว อีกหนึ่งตาแหน่งที่ไม่ควรลืมคือผูจ้ ดั การ คา
ว่าผู จ้ ดั การนั้น หมายถึ ง เป็ นต าแหน่ งที่ มี บ ทบาทในการบริ ห ารจัดการในเรื่ องการขับ เคลื่ อนกลยุทธ์ องค์ก ร ค าว่า
“ผูจ้ ดั การ” เป็ นดั่ง...ชื่ อเรี ยกความสาเร็ จอีกก้าวหนึ่ งของการเป็ นผูบ้ ริ หารที่ไม่เพียงแต่จะได้รับผลตอบแทนที่ สูงขึ้น
เท่านั้น เพราะยังได้รับการยอมรับถึงฝี ไม้ลายมืออีกด้วยอีกทั้งเป็ นเครื่ องยืนยันหนึ่ งถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
รวมถึงเป็ นเป้าหมายปลายทางสาหรับใครอีกหลายคนแต่การเป็ นผู ้จดั การที่ประสบความสาเร็ จนั้น...อาจไม่ง่ายอย่างที่
คิดดังนั้นสาหรับผูท้ ี่กาลังจะก้าวสู่ ตาแหน่ งผูจ้ ดั การผูจ้ ดั การที่ลูกน้องยอมรับและบริ ษทั ไว้ใจจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เตรี ยมตัวให้พร้อมเพื่อรับบทบาทใหม่ที่ทา้ ทายศักยภาพรอบด้าน
วัตถุประสงค์ (Objective )
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าาอบรมเรี ยนรู ้ เข้าใจ เชื่อมัน่ ในตนเอง และสามารถนาเอาทักษะและความรู ้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กบั
การปฏิบตั ิงานได้จริ งสมกับเป็ นสุดยอดผูจ้ ดั การมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพที่มีต่อทั้งตนเอง ทีมงาน และองค์กร
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถเผชิญกับความท้าทายในทุกรู ปแบบของการเป็ นผูจ้ ดั การ และสามารถนาพาตนเอง
ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าและความสาเร็ จเป็ นไปตามเป้าหมายขององค์กร

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม (Target Participants)
บริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
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• ผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่กาลังก้าวขึ้นเป็ นผูจ้ ดั การ
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
Session 1 บทบาทและความรับผิดชอบผูจ้ ดั การ
o ความสาคัญและความจาเป็ นที่ตอ้ งมีผจู ้ ดั การมืออาชีพ
o หลักการคิดและพฤติกรรมของผูจ้ ดั การที่ลูกน้องยอมรับและบริ ษทั ไว้ใจในยุคดิจิทลั
o มีภาวะผูน้ า (Leadership)ผูจ้ ดั การที่ลูกน้องยอมรับและบริ ษทั ไว้ใจ
o การจัดบริ หารคน(People Management)ผูจ้ ดั การที่ลูกน้องยอมรับและบริ ษทั ไว้ใจ
Session 2 การคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategy Thinking and Planning)
o ความสาคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
o กระบวนทัศน์ในการคิด (Thinking paradigm)
o กุญแจสู่ความสาเร็จในการบริ หารกลยุทธ์ (Strategic Management : Key Success Factors)
o หลุมพรางของความคิด (Box Thinking)
o การคิดในแบบระบบมีชีวิต (Organic Thinking System)
o เทคนิคการพัฒนาความคิดให้พน้ จากกับดักความคิด (Out of the box thinking)
o การบริ หารเวลาแบบขงเบ้ง (Time Management) กรวด ก้อนหิ น เม็ดทราย น้ า
Session 3 การสอนงานและการเป็ นพี่เลี้ยง
o ทาความเข้าใจหลักพื้นฐานการสอนงาน และการเป็ นพี่เลี้ยง
o การสร้างระบบความคิดที่ดีในการทางาน ( Good Thinking)
o การเรี ยนรู ้คนแต่ละประเภทเพื่อการสอนงานโดยใช้ D-I-S-C Model
o การเลือกเครื่ องมือเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคคลกรอย่างเหมาะสม
o การโค้ชชิ่งโดยกลุ่มย่อย โดยฝึ กทักษะการโค้ชในแต่ละสถานการณ์ (Case Study)
o การใช้เครื่ องมือการโค้ชด้วยการ์ด ( Point of You) เครื่ องมือที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงระบบการเรี ยนรู ้
o การสอนเทคนิคการสอนงานด้วยหลัก OJT
o การสอนงานด้วยระบบการให้คาปรึ กษา
o การสร้างแรงจูงใจและโน้มน้าวใจในการทางาน และการบริ หารทีม
o การสร้างกระบวนการบริ หารงานให้ได้ผล บริ หารคนให้ได้ใจ
รู ปแบบการการอบรม (Methodology)
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• การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และ การอภิปรายกลุ่ม
การประเมินผล (Evaluation)
ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน

ค่าใช้จ่ายในการอบรมที่โรงแรม
รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน

11,700

819

351

12,168

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter www.facebook.com/hrdzenter,

IG : hrd_zenter www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com
รายละเอียดการชาระเงิน การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 206-237-174-0
กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan หรือถ่ายรูป สลิป Pay in มาที่ Line : hrdzenter
หรือ mail : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com
กรุณาหัก ณ ทีจ่ ่าย 3 % ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 (สำนักงานใหญ่)
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษัทฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรื อไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ ว บริ ษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทั้ งสิ้น หรื อหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริ ษัท
ต้ องขอเก็บค่าธุรการจานวน 30 % ทันที
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