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หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ  ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน 
(Development Managerial Skills for Effective Management) 

วันพุธท่ี  21 ธันวาคม  2565 เวลา  09.00-16.00 น.   

สถานท่ี โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ  **  สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง** 

หรือเลือกอบรมเป็นแบบ Online  ผ่าน Program Zoom ได้   

วิทยากร  :  อาจารย์สุกจิ  ตรียทุธวัฒนา 

สมัคร 4  จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น   

 
หลกัการและเหตุผล 

องค์กรท้ังในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมท่ีจะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานท่ีเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา 
ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้น า และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นท่ีน่าเช่ือถือและศรัทธาต่อคนในองค์กร
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถน าพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโตก้าวหน้าและประสบความส าเร็จได้  แต่
องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะท าให้องค์กรธุรกิจประสบความส าเร็จได้กคื็อ การบริหารงาน นั่นเอง ซ่ึงจะต้องหาเทคนิค
วิธีการ และรูปแบบอย่างไรท่ีจะท าให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธ์ิผลได้เพ่ือให้ถึงเป้าหมายท่ีได้
วางแผนไว้อย่างถกูต้อง และเกิดผล เพราะว่าการท่ีสามารถบริหารจัดการงาน แม้กระท่ังการบริหารคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะท าให้สามารถลดต้นทุน และเพ่ิมรายได้ท้ังทางตรงและทางอ้อมให้กับองค์กร จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องมี
การเรียนรู้ ท้ังแนวคิด  และรับทราบถึงวิธีการของการบริหารงานอย่างไรให้สัมฤทธ์ิผล เพ่ือเป็นการเสริมสร้างพัฒนา
ทักษะในความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงาน พร้อมท่ีจะบริหารจัดการกับทุกสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ 
ส่ิงที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

1. รูปแบบของหัวหน้างานยคุใหม่ท่ีจะน าไปประยกุต์ใช้ในการบริหารงาน 
2. เสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้น าท่ีได้งานและได้ใจคน 
3. แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้น าท่ีเป็นหัวหน้างาน+ 
4. สร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน 
5. รู้และเข้าใจในทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
6. สามารถประยกุต์ใช้ทักษะต่าง ๆท่ีจ าเป็นในการท างานร่วมกันเป็นทีมท่ีดีเพ่ือบรรลเุป้าหมายขององค์กร 
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ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.30 น.)   
 

หัวข้อและกจิกรรมการเรียนรู้ 
Module 1 : Qualification &  Rules of Managerial Skills             

- ประเภทและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้างาน 
- คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยคุใหม่ 
- เทคนิคการบริหารคนให้ตรงงาน ตรงความสามารถ 
- การวางแผนงานในเชิงกลยทุธ์เพ่ือบรรลถึุงเป้าหมาย   
***Workshop : Managerial Skills Problem 
 

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

Scheme : Communication , Problem Solving & Decision Making  
-ความส าคัญและการพัฒนาทักษะในการส่ือสาร 
-เทคนิคในการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจท้ังระบบ  
Scheme : Directing and Delegation  
- เทคนิคและขัน้ตอนการส่ังงานแบบมีส่วนร่วม 
- เทคนิคการมอบหมายงานท่ีลูกน้องเตม็ใจท างานและได้ผลงานท่ีดี 
***Workshop : Directing Case Study 
 

Module 3 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  Part 2 

Scheme : Motivation 
- ระดับขัน้ความแตกต่างของการจูงใจ 
- สูตรส าเร็จการจูงใจท่ีเป็นกระบวนการ และสามารถใช้ได้ในทุกโอกาส 
- เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานให้ 
***Workshop : Motivation Case Study 
Scheme : Coaching Styles (OJT) 
- เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องมีการสอนงาน 
- เทคนิคและวิธีการสอนงานผู้ใต้บังคับบญัชา 
- การเตรียมความพร้อมเพ่ือการสอนงาน 
***Workshop : Coaching in Action 
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Module 4 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  (Final) 
Scheme : Conflict & Team Management  
- การบริหารความขดัแย้งให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงาน 
- การบริหาร และพัฒนาทีมงานในหน่วยงาน 
***Workshop : Team Management in Action 
 

ผู้เข้าฝึกอบรม  เหมาะส าหรับผู้บริหาร ท่ีปรึกษา  หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร บุคคลผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการน าไป
พัฒนา  

 
วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม 

1.บรรยาย 60% : กิจกรรมการเรียนรู้ 40% 
2.การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม 
3.กรณีศึกษาแบบยกตัวอย่างเป็น Model Case Study (Workshop) 
4.สรุปและถาม-ตอบ เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 

 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

 
 

 

 

 

 

 

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


www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel : 090 645 0992, 089-606-0444 

 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมรปูแบบ Online  by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter   www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , 
jiw473@gmail.com   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาท่ี  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบชูา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)    เลขที่ผู้เสียภาษี 
0105555113021 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

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

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่า
ธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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