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Onsite Training / Online by Zoom  พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี !!! 
ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ 

(Professional Leadership Skills)   อบรม 1 วัน 

รุน่ที่ 1 รอบวนัองัคารที่  14  กมุภาพนัธ ์ 2566 

@ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ   ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

หรือเลือกอบรมแบบ Online by Zoom  ราคาพเิศษท่านละ  2,500.- 
 

วิทยากร  : อาจารย์กณัฑ์อเนก  เอี่ยมปัญญาสกลุ 
 

 

 

  

  

 

 
 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

หลกัการและเหตุผล (Introduction) 
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผูบ้ริหารระดับกลางเป็นส่วนส าคัญในการเช่ือมระหว่างผูบ้ริหารระดับสูงกับ

ผูป้ฏิบติังาน เพ่ือผลกัดนังาน เพ่ือแกไ้ขปัญหา เพ่ือรายงานส่ิงต่าง ๆ ดงันั้นผลความส าเร็จขององคก์รจึงมาจากผูบ้ริหาร
ระดบักลางค่อนขา้งสูงมาก องคก์รจึงควรใหค้วามส าคญัในการพฒันาผูบ้ริหารระดบักลางใหเ้กิดภาวะความเป็นผูน้ า การ
ท างานเป็นทีม และการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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หลกัสูตร ทกัษะหวัหนา้งานมืออาชีพ เนน้การพฒันาผูบ้ริหารระดบักลาง ดา้นการบริหารตนเอง ดา้นการบริหาร
ทีมงาน การบริหารงาน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนงานท่ีวางไวจ้นสามารถสร้างผลลพัธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึน และสามารถบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร 

 
วตัถุประสงค์  (Objective ) 

1. เพื่อใหผู้อ้บรมเรียนรู้ทกัษะท่ีส าคญัในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน  
2. เพื่อใหผู้อ้บรมสามารถน าทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ ปรับใชใ้นการบริหารงาน 
3. เพ่ือใหผู้อ้บรมเพ่ิมศกัยภาพความเป็นผูน้ าและเตรียมพร้อมในการบริหาร 

  
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) 
➢ ระดบัหวัหนา้งาน 
➢ ผูท่ี้เตรียมเล่ือนต าแหน่งระดบัหวัหนา้งาน 

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

 

รายละเอยีดการด าเนิน  1 วนั ( 6 ชัว่โมง ) 
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เน้ือหาการบรรยาย (Key Contents) 
เวลา หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอยีด 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  

 

09.00–10.30 น. 

การบริหารตนเอง 

• บทบาทหนา้ท่ีของหวัหนา้งาน (Duty & Routine) 
• ทกัษะภาวะผูน้ าในการบริหารงาน (Leadership Skill) 
• ทกัษะการพฒันาตนเอง (Self-Development Skill) 

Workshop  ลกัษณะผู้น าในอุดมคต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรบรรยาย 

ผูเ้ขา้อบรมร่วมเสนอ

ความคิดเห็น 

10.30–10.45 น. พกัเบรก 

 

10.45–12.00 น. 

การบริหารทีม 

• ทกัษะการท างานเป็นทีม (Teamwork Skill) 
• ทกัษะการมอบหมายงาน (Job Assignment Skill) 
• ทกัษะการติดตามงาน (Follow up Skill) 
• ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ (Motivation Skill) 

Workshop  การท างานเป็นทีม 
12.00–13.00 น. พกัเท่ียง 

 

13.00–15.00 น. 

การบริหารงาน 

• ทกัษะการจดัล าดบัความส าคญั (Management Skill) 
• ทกัษะการบริหารเวลา (Time Management Skill) 
• ทกัษะการแกไ้ขปัญหา (Problem Solving Skill) 
• ทกัษะการประชุมอยา่งมืออาชีพ (Meeting Skill) 

 Workshop  การบริหารงานแบบมืออาชีพ 
15.00–15.15 น. พกัเบรก 

 

15.15–16.00 น. 

บทสรุป 

• ภาพรวมทกัษะผูน้ าระดบัมืออาชีพ (Professional Leadership Skills) 
• ถาม-ตอบ 
• สร้างความตระหนกัการเป็นหวัหนา้งาน (Commitment)  

หมายเหตุ ก าหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผูเ้ขา้อบรม 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

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

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program 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 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

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.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  หรือถา่ยรูป  สลิป Pay in มาท่ี  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
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 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

 

 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. 

กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   
หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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