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หลักสูตร  ผู้จัดการที่ลูกน้องยอมรับและบริษทัไว้ใจ 
(The Super Manager) 

 

วันพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2565   เวลา  09.00-16.00  น. (อบรม 6 ช่ัวโมง) 

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!     

 
 

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต  โสลาพากลุ 
วิทยากร โคช้ และท่ีปรึกษาธุรกิจ 

 

หลกัการและเหตุผล 
ในการประกอบธุรกิจ นอกจากหัวหนา้งานท่ีมีบทบาทส าคญัแลว้ อีกหน่ึงต าแหน่งท่ีไม่ควรลืมคือผูจ้ดัการ ค า

ว่าผูจ้ดัการนั้นหมายถึงเป็นต าแหน่งท่ีมีบทบาทในการบริหารจัดการในเร่ืองการขับเคล่ือนกลยุทธ์องค์กร ค าว่า 

“ผูจ้ดัการ” เป็นดั่ง...ช่ือเรียกความส าเร็จอีกกา้วหน่ึงของการเป็นผูบ้ริหารท่ีไม่เพียงแต่จะได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น

เท่านั้น เพราะยงัไดรั้บการยอมรับถึงฝีไมล้ายมืออีกดว้ยอีกทั้งเป็นเคร่ืองยืนยนัหน่ึงถึงความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

รวมถึงเป็นเป้าหมายปลายทางส าหรับใครอีกหลายคนแต่การเป็นผู ้จดัการท่ีประสบความส าเร็จนั้น...อาจไม่ง่ายอยา่งท่ี

คิดดงันั้นส าหรับผูท่ี้ก าลงัจะกา้วสู่ต าแหน่งผูจ้ดัการผูจ้ดัการท่ีลูกน้องยอมรับและบริษทัไวใ้จจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง

เตรียมตวัใหพ้ร้อมเพื่อรับบทบาทใหม่ท่ีทา้ทายศกัยภาพรอบดา้น 
 

วัตถุประสงค์  (Objective ) 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้าอบรมเรียนรู้ เขา้ใจ เช่ือมัน่ในตนเอง และสามารถน าเอาทกัษะและความรู้ต่างๆ ไปประยกุตใ์ชก้บั

การปฏิบติังานไดจ้ริงสมกบัเป็นสุดยอดผูจ้ดัการมืออาชีพ 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและพฒันาศกัยภาพท่ีมีต่อทั้งตนเอง ทีมงาน และองคก์ร  

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเผชิญกบัความทา้ทายในทุกรูปแบบของการเป็นผูจ้ดัการ และสามารถน าพาตนเอง 

ทีมงาน และองคก์รไปสู่ความกา้วหนา้และความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
tel:089%20773%207091%20,089


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 
 

 

บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั (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 

• ผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ก าลงักา้วขึ้นเป็นผูจ้ดัการ 

เน้ือหาการบรรยาย (Key Contents) 
Session 1 บทบาทและความรับผิดชอบผูจ้ดัการ 

o ความส าคญัและความจ าเป็นท่ีตอ้งมีผูจ้ดัการมืออาชีพ 

o หลกัการคิดและพฤติกรรมของผูจ้ดัการท่ีลูกนอ้งยอมรับและบริษทัไวใ้จในยคุดิจิทลั 

o มีภาวะผูน้ า (Leadership)ผูจ้ดัการท่ีลูกนอ้งยอมรับและบริษทัไวใ้จ 

o การจดับริหารคน(People Management)ผูจ้ดัการท่ีลูกนอ้งยอมรับและบริษทัไวใ้จ 

Session 2 การคิดและวางแผนเชิงกลยทุธ์ (Strategy Thinking and Planning) 
o ความส าคญัของการคิดเชิงกลยทุธ์ (Strategic Thinking) 

o กระบวนทศัน์ในการคิด (Thinking paradigm) 

o กุญแจสู่ความส าเร็จในการบริหารกลยทุธ์ (Strategic Management : Key Success Factors) 

o หลุมพรางของความคิด (Box Thinking) 

o การคิดในแบบระบบมีชีวิต (Organic Thinking System) 

o เทคนิคการพฒันาความคิดให้พน้จากกบัดกัความคิด (Out of the box thinking) 

o การบริหารเวลาแบบขงเบง้ (Time Management) กรวด กอ้นหิน เมด็ทราย น ้า 

Session 3 การสอนงานและการเป็นพี่เล้ียง 
o ท าความเขา้ใจหลกัพื้นฐานการสอนงาน และการเป็นพี่เล้ียง 

o การสร้างระบบความคิดท่ีดีในการท างาน ( Good Thinking) 

o การเรียนรู้คนแต่ละประเภทเพื่อการสอนงานโดยใช ้D-I-S-C Model 

o การเลือกเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการพฒันาบุคคลกรอยา่งเหมาะสม 

o การโคช้ช่ิงโดยกลุ่มยอ่ย โดยฝึกทกัษะการโคช้ในแต่ละสถานการณ์ (Case Study) 

o การใชเ้คร่ืองมือการโคช้ดว้ยการ์ด ( Point of You) เคร่ืองมือท่ีจะช่วยเปล่ียนแปลงระบบการเรียนรู้ 

o การสอนเทคนิคการสอนงานดว้ยหลกั OJT  

o การสอนงานดว้ยระบบการใหค้  าปรึกษา  

o การสร้างแรงจูงใจและโนม้นา้วใจในการท างาน และการบริหารทีม 

o การสร้างกระบวนการบริหารงานใหไ้ดผ้ล บริหารคนใหไ้ดใ้จ 

รูปแบบการการอบรม (Methodology) 
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• การบรรยาย  การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม 
 
การประเมินผล (Evaluation) 

 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

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

 
 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่     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 

 

 
รายละเอียดการช าระเงนิ 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 ทีจ่่าย 3 % ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรงุเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

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

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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