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หลกัสูตร การพฒันาศกัยภาพของหวัหนา้งาน 
(Supervisory Skills) 

วนัที ่13  ธนัวาคม 2560 
เวลา 09.00-16.00 น. The Palazzo Bangkok Hotel 

 

หลักการและเหตุผล 

ทกุองค์กรต้องอาศยัหวัหน้างาน ท่ีมีทกัษะและความสามารถอยา่งแท้จริง รวมทัง้ต้องมีมมุมองในการบริหารงานในทกุๆ ด้าน 

ไมว่า่จะเป็นการดแูลลกูค้า การดแูลลกูน้อง รวมถึงการทํางานร่วมกบัฝ่ายงานอ่ืนๆ โดยมีเปา้หมายท่ีชดัเจนในการสร้างและ

พฒันาองค์กรให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ไป        

  

หลกัสตูรนีจ้งึได้พฒันาขึน้มาเพ่ือตอบสนองให้ผู้ เข้าอบรม ซึง่เป็นหวัหน้างานระดบัสงูได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้

ประสบการณ์ในการพฒันาตนให้เป็นผู้ นําท่ีดีมีความสามารถ เป็นท่ีต้องการขององค์กรและลกูน้องรัก รวมทัง้การทํากิจกรรม 

Workshop เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการบริหารงาน เม่ือจบการอบรมคาดวา่ ผู้ เข้าสมัมนาจะสามารถประยกุต์และตอ่

ยอดความรู้เร่ืองนีไ้ด้อย่างสมัฤทธ์ิผลด้วยตนเอง 

  

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ของหวัหน้างานระดบัสงู 

2. เพ่ือให้สามารถนํามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานจริง  โดยมีวิธีการท่ีถกูต้องในการวางแผน  

 และการดําเนินการได้อยา่งเหมาะสมในการบริหารงาน และบริหารคน 

3. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในการเป็นผู้ นําท่ีมีทกัษะและความสามารถในการบริหาร

ลกูน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หวัข้อการบรรยายและ Workshop 

1.   บทบาทและหน้าท่ีของหวัหน้างานในฐานะ “ผู้ นํา-Leader” 

      1.1 เทคนิคการเป็นแบบอย่างท่ีดีในทกุเร่ืองทัง้ทศันคติ ความคดิและการแสดงออก 

2.   Workshop: เข้าใจบทบาทหน้าท่ีตนเองของหวัหน้างาน 

3.   การวางแผนงาน 
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      3.1 เรียนรู้และเข้าใจวิธีการวางแผนงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ 

4.   กิจกรรม วางแผนงานอย่างเป็นระบบ 

5.   การคิดและทํางานอย่างมีกลยทุธ์ 

      5.1 ฝึกฝนมมุมองการทํางานอย่างมีกลยทุธ์ 

 6.   การพฒันาตนเองสู่ศกัยภาพสงูสดุ 

      6.1 ฝึกฝนและสร้างแนวคิดในการพฒันาศกัยภาพตนเอง 

7.   กิจกรรม การพฒันาประสิทธิภาพตนเอง 

8.   เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและตดัสินใจ 

      8.1 เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในเร่ืองงาน และคนได้ 

9.   กิจกรรม การวิเคราะห์ปัญหาและตดัสินใจ 

10. การสร้างมนษุยสมัพนัธ์ 

      10.1 เรียนรู้วิธีการในการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูน้อง 

11. การปรับทศันคติลกูน้องและการบริหารอารมณ์ของลกูน้อง 

      11.1 เข้าใจลกูน้องและสามารถปรับพฤติกรรมลกูน้องให้อยู่ในกรอบท่ีควรจะเป็น 

12. เทคนิคการประเมินผลงาน และ การพฒันาลกูน้อง 

      12.1 เรียนรู้เทคนิคการประเมินผลงานในเชิงสร้างสรรค์ และการพฒันาความสามารถและความเป็นคนดีของ

ลกูน้อง 

      12.2 เรียนรู้แบบฟอร์มในการทําให้ลกูน้องยอมพฒันาตนแอง 

13. การพฒันาคนเก่ง และการรักษาคนเก่งให้อยู่กบัองค์กร 

      13.1 เรียนรู้วิธีการปเูส้นทางให้ลกูน้องให้เขาอยู่และประสบความสําเร็จในองค์กร 

14. Role Play การประเมินผลงาน และ การรักษาคนเก่งให้อยู่กบัองค์กร 

วิทยากร  ดร.พพิฒันพ์ล เพ็ชรเทีย่ง 
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คา่อบรม/ทา่น 
(รวม คา่วทิยากร คา่เอกสาร และอาหารกลางวนั และCoffee Break 2 มือ้ วฒุบิตัร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา/1 ทา่น 3,900 273 (117) 4,056 
Early Bird ชําระลว่งหนา้ 

คา่สมัมนา/1 ทา่น 3,500 245 (105) 3,640 

สมคัร 3 ทา่นชําระคา่สมัมนา 9,900 693 (297) 10,296 

สมคัร 4 ทา่น ชําระคา่สมัมนา 12,800 896 (384) 13,312 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
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 
 

คา่ฝึกอบรม สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้ 200% ของคา่ใชจ้า่ยจรงิ 
(พระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่ 437 ใช ้19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 
  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งเอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลชูัน่ 

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร   การพฒันาศกัยภาพของหวัหน้างาน 

สง่มาท่ี Fax 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 
 

   บริษัท_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยูอ่อกใบกํากบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย์_____________________เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี___________________________________ 

  ช่ือผู้ประสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท์ _______________________ตอ่_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

 

1. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหนง่: ___________________________________มือถือ __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหนง่: ___________________________________มือถือ: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหนง่: ___________________________________มือถือ: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

4. ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหนง่: ___________________________________มือถือ: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ  

กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 50% ของราคาคา่สมัมนา 

 

 

Professional Training Solution  /www.ptstraining.co.th  02-1753330 4 
 


