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หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างาน เพือ่การท างานอย่างมืออาชีพ 
 

 วันศุกรท์ี ่23 ธันวาคม  2565  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

สถานที ่โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการ
เปล่ียนแปลง  

 

สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันท ี!!!     

วิทยากร  :  อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอ่ียมปัญญาสกลุ 

หลกัการและเหตุผล (Introduction) 
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั ผูบ้ริหารระดบักลางเป็นส่วนส าคญัในการเช่ือมระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงกบั

ผูป้ฏิบติังาน เพ่ือผลกัดนังาน เพ่ือแกไ้ขปัญหา เพ่ือรายงานส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั ดงันั้นผูบ้ริหารระดบักลาง
ค่อนขา้งมีบทบาทในการผลกัดันองค์กรให้กา้วไปขา้งหน้า องค์กรจึงควรให้ความส าคญัในการพฒันาผูบ้ริหาร
ระดบักลางใหเ้กิดภาวะความเป็นผูน้ า การท างานเป็นทีม และการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

หลกัสูตร ทกัษะหัวหนา้งานมืออาชีพ มุง้เนน้การพฒันาดา้นการบริหารตนเอง ดา้นการบริหารทีมงาน และ
ดา้นการบริหารงาน โดยน าเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์และปรับใช้ในการท างาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานร่วมกนัภายในทีมงานและภายในองคก์ร และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนงานท่ีวางไวจ้นสามารถสร้างผลลพัธ์
ท่ีน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

วตัถุประสงค์  (Objective ) 
1. เพื่อใหผู้อ้บรมเรียนรู้ทกัษะท่ีส าคญัในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน  
2. เพื่อใหผู้อ้บรมสามารถน าทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ ปรับใชใ้นการบริหารงาน 
3. เพ่ือใหผู้อ้บรมเพ่ิมศกัยภาพความเป็นผูน้ าและเตรียมพร้อมในการบริหาร 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) 
➢ ผูจ้ดัการ 
➢ หวัหนา้งาน 
➢ ผูท่ี้เตรียมเล่ือนต าแหน่งระดบัหวัหนา้งาน 

รูปแบบการการอบรม (Methodology) 
➢ การบรรยาย  40% 
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➢ กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบติั และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 50% 
➢ กรณีศึกษา 10% 

รายละเอยีดการด าเนิน 
➢ 1 วนั ( 6 ชัว่โมง ) 

 
เน้ือหาการบรรยาย (Key Contents) 

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอยีด 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  

 

09.00–10.30 น. 

การบริหารตนเอง 

• บทบาทหนา้ท่ีของหวัหนา้งานดว้ย 4 นกั 
• เทคนิคการพฒันาตนเองแบบ 3 Learn 
• เทคนิคการบริหารเวลา 5 ขั้นตอน 

Workshop  ลกัษณะผู้น าในอุดมคต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรบรรยาย 

ผูเ้ขา้อบรมร่วมเสนอ

ความคิดเห็น 

10.30–10.45 น. พกัเบรก 

 

10.45–12.00 น. 

การบริหารทีม 

• เทคนิคการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ 6 STEP 
• เทคนิคการพฒันาทีมงานดว้ยหลกั IKIGAI 
• เทคนิคการมอบหมายงานอยา่งมืออาชีพ 
• เทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพื่อเป้าหมาย 

Workshop  การท างานเป็นทีมเพ่ือเป้าหมาย 
12.00–13.00 น. พกัเท่ียง 

 

13.00–15.00 น. 

การบริหารงาน 

• การจดัล าดบัความส าคญัของงาน 4 ระดบั 
• เทคนิคการแกไ้ขปัญหาแบบ WIN-WIN 
• เทคนิคการเขา้ร่วมประชุมแบบมีส่วนร่วม 

 Workshop  ค้นหา ข้อดี-ข้อเสีย และการใช้วาจาอาญาสิทธ์ิ 
15.00–15.15 น. พกัเบรก 
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15.15–16.00 น. 

บทสรุป 

• สรุปการเป็นหวัหนา้งานมืออาชีพ 
• สร้างความตระหนกัการเป็นหวัหนา้งานมืออาชีพ 
• ถาม-ตอบ  

 
หมายเหตุ ก าหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผูเ้ขา้อบรม 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิ่ม + 1 

ท่าน 

11,700 819 351 12,168 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิ่มเติมได้ทีน่ี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที ่   คณุธนนนัท ์    090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพือ่ยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : 

hrdzenter   (ผู้เข้าอบรมรับผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 

ทีอ่ยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ทีจ่่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 

เลขที ่ 171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีทีท่่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่า

สัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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