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หลกัการและเหตุผล 

      องคก์รทัง้ในปัจจบุนั และในอนาคตยอ่มทีจ่ะตอ้งเสาะแสวงหาหัวหนา้งานทีเ่พยีบพรอ้มไปดว้ยสตปัิญญา ความรู ้
ความสามารถ ความเป็นผูน้ า และมบีคุลกิภาพของความเป็นมอือาชพีเป็นทีน่่าเชือ่ถอืและศรัทธาตอ่คนในองคก์รหรอื

ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาในองคก์ร สามารถน าพาองคก์รธรุกจินัน้ใหเ้จรญิเตบิโตกา้วหนา้และประสบความส าเร็จได ้ แต่

องคป์ระกอบทีส่ าคัญทีส่ดุทีจ่ะท าใหอ้งคก์รธรุกจิประสบความส าเร็จไดก้ค็อื การบรหิารงาน น่ันเอง ซึง่จะตอ้งหา

เทคนคิวธิกีาร และรปูแบบอยา่งไรทีจ่ะท าใหก้ารบรหิารงานนัน้มปีระสทิธภิาพ และสมัฤทธผิลไดเ้พือ่ใหถ้งึเป้าหมายที่

ไดว้างแผนไวอ้ยา่งถกูตอ้ง และเกดิผล เพราะวา่การทีส่ามารถบรหิารจดัการงาน แมก้ระทั่งการบรหิารคนไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ จะท าใหส้ามารถลดตน้ทนุ และเพิม่รายไดท้ัง้ทางตรงและทางออ้มใหก้บัองคก์ร จงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้ง

มกีารเรยีนรู ้ทัง้แนวคดิ  และรับทราบถงึวธิกีารของการบรหิารงานอยา่งไรใหส้มัฤทธผิล เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งพัฒนา

ทักษะในความเป็นมอือาชพีดา้นการบรหิารงาน พรอ้มทีจ่ะบรหิารจัดการกบัทกุสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ได ้

สิง่ทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรม 

1)     รปูแบบของหัวหนา้งานยคุใหมท่ีจ่ะน าไปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารงาน 

2)     เสรมิสรา้งทักษะในการเป็นผูน้ าทีไ่ดง้านและไดใ้จคน 

3)     แนวทางในการปรับปรงุงานในภารกจิของผูน้ าทีเ่ป็นหัวหนา้งาน+ 

4)     สรา้งทัศนคตเิชงิบวกแกห่ัวหนา้งาน 

5)     รูแ้ละเขา้ใจในทักษะการเป็นหัวหนา้งานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

6)     สามารถประยกุตใ์ชท้กัษะตา่งๆ ทีจ่ าเป็นในการท างานรว่มกนัเป็นทมีทีด่เีพือ่บรรลเุป้าหมายขององคก์ร 

  

การพฒันาทกัษะการเป็นหวัหนา้งานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(Development Managerial Skills for Effective Management) 

23 กรกฏาคม 2561 
เวลา 9.00-16.00น.  โรงแรมอไรซ้ สขุมุวทิ 26  
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หวัขอ้การอบรม 

Module 1 : Qualification & Rules of Managerial Skills 

  ประเภทและบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของหัวหนา้งาน 

  คณุสมบตัขิองผูบ้รหิารและหัวหนา้งานยคุใหม ่

  เทคนคิการบรหิารคนใหต้รงงาน ตรงความสามารถ 

  การวางแผนงานในเชงิกลยทุธเ์พือ่บรรลถุงึเป้าหมาย  

  ***Workshop : Managerial Skills Problem 

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

Scheme : Communication, Problem Solving & Decision Making     

  ความส าคญัและการพัฒนาทักษะในการสือ่สาร 

  เทคนคิในการแกปั้ญหา และกระบวนการตัดสนิใจทัง้ระบบ 

  Scheme : Directing and Delegation 

  เทคนคิและขัน้ตอนการสัง่งานแบบมสีว่นรว่ม 

  เทคนคิการมอบหมายงานทีล่กูนอ้งเต็มใจท างานและไดผ้ลงานทีด่ ี

  ***Workshop : Directing Case Study 

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

Scheme : Motivation 

  ระดับขัน้ความแตกตา่งของการจงูใจ 

  สตูรส าเร็จการจงูใจทีเ่ป็นกระบวนการ และสามารถใชไ้ดใ้นทกุโอกาส 

  เทคนคิการสรา้งแรงจงูใจใหผู้ใ้ตบ้งัคับบญัชาท างานให ้

  ***Workshop : Motivation Case Study 

Scheme : Coaching Styles (OJT) 

 o เหตผุลและความจ าเป็นทีต่อ้งมกีารสอนงาน 

 o เทคนคิและวธิกีารสอนงานผูใ้ตบ้งัคับบญัชา 

 o การเตรยีมความพรอ้มเพือ่การสอนงาน 

  ***Workshop : Coaching in Action 

Module 4 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  (Final) 

Scheme : Conflict & Team Management 

 o การบรหิารความขดัแยง้ใหเ้กดิประโยชนใ์นการบรหิารงาน 

 o การบรหิาร และพัฒนาทมีงานในหน่วยงาน 

  ***Workshop : Team Management in Action 
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ผูเ้ขา้ฝึกอบรม   เหมาะส าหรบัผูบ้รหิาร ทีป่รกึษา  หวัหนา้งานทกุระดบัในองคก์ร บคุคลผูท้ ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
ในการน าไปพฒันา 

วธิกีารและรปูแบบการฝึกอบรม 
      1. บรรยาย 60% : กจิกรรมการเรยีนรู ้40% 
      2. การอภปิรายรว่มและกจิกรรมกลุม่แบบระดมความคดิตลอดการฝึกอบรม 
      3. กรณีศกึษาแบบยกตวัอยา่งเป็น Model Case Study (Workshop)  
      4. สรปุและถาม-ตอบ เพือ่ทดสอบความเขา้ใจ 

ระยะเวลา :   หลกัสตูร 1 วนั   (6 ชัว่โมง) 
วทิยากรในการฝึกอบรม          อาจารยส์กุจิ  ตรยีุทธวฒันา 
การศกึษา  * ปริญญาตรี รฐัศาสตร ์(ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ) (Political Science, International Relation) มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
               * ปริญญาโท การจดัการ (ภาครฐั และ เอกชน) (Master of Management, Public Administration) มหาวิทยาลยัคริส
เตียน 

               * Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association) 

ประสบการณ์การท างาน 

              * ประสบการณ์ดา้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ ดา้นการบรหิาร และพฒันาทรพัยากรมนุษยร์วมแลว้
เกอืบ 25 ปี จากบรษิทัและองคก์ร ชัน้น าหลายแห่ง 
              * ประสบการณ์ดา้นการตลาดขายตรงและดา้นการเป็นวทิยากรมามากกว่า 20 ปี 
              * ผูจ้ดัการฝา่ยขายและฝึกอบรม บรษิทั สปอรต์ทรอน อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย)จ ากดั 
              * ผูอ้ านวยการฝา่ยพฒันาธุรกจิ และการตลาด บรษิทั ลาชเูล่ คอสเมตคิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
              * ผูบ้รหิาร และทีป่รกึษา ฝา่ยทรพัยากรบุคคล ฝา่ยพฒันาองคก์ร และธุรกจิ บรษิทั แอกเซส อนิดสัเตรยีล เทคโนโลย ี
จ ากดั 

 อตัราคา่อบรม 
     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird 3,500 245 (105) 3,640 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
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กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
การพฒันาทกัษะการเป็นหวัหนา้งานอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Development 

Managerial Skills for Effective Management) 
ส่งมาท่ี ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
  


