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วัตถุประสงคแ์ละประโยชนท์ี่ผู้เขำ้รว่มสัมมนำจะไดร้บั 
  
• เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมเรียนรู้ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรบริหำรส ำหรับหัวหน้ำงำนในกำรสร้ำงมำตรฐำนระดับควำมสำมำรถของหัวหน้ำงำนที่

สำมำรถน ำทีมงำนให้ปฏิบัติงำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร 
• เพ่ือเรียนรู้วิธีที่จะพัฒนำตนเองอย่ำงหัวหน้ำงำนมืออำชีพ ต้องค้นหำและพัฒนำตนเอง เพ่ือควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนโดยมององค์กร เพ่ือนร่วมงำน 

และลูกน้องอย่ำงเข้ำใจ พร้อมจะพัฒนำไปด้วยกัน 
• เพ่ือพัฒนำทักษะหัวหน้ำงำนสู่ควำมส ำเร็จในอำชีพ วิธีกำรคิด หลักกำรส่ือสำร กำรจูงใจ กำรประสำนงำน กำรสอนงำน กำรสร้ำงควำมร่วมแรงร่วม

ใจเป็นทีมซึ่งเป็นส่วนส ำคัญที่ท ำให้กำรปฏิบัติงำนประสบควำมส ำเร็จ  
• เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะแห่งควำมส ำเร็จ ผสมผสำนหลักกำรบริหำร กำรแก้ไขปัญหำ และกำรตัดสินใจ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับวิทยำกร 

และผู้เข้ำร่วมสัมมนำท่ำนอื่นๆ จำกประสบกำรณ์จริงที่สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
 

เนื้อหำ เวลำ 09.00น.- 16.00 น. 
1. บทบำทหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบและกำรบรหิำรส ำหรับหัวหนำ้งำน  
• กำรจัดกำรทั่วไป 
• กำรบริหำรจัดกำรหน้ำท่ีเฉพำะ 
• กำรปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
• กำรสร้ำงภำพลักษณ์และภำพพจน์ท่ีดีต่อองค์กร 
2. คุณสมบัติของหัวหน้ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 
• กิจกรรมกำรเรยีรนรู ้: ภำวะผู้น ำท่ีหัวหน้ำงำนจ ำเป็นต้องทรำบ  
โดยท ำแบบทดสอบภำวะผู้น ำ 7 ทักษะของหัวหน้ำงำน (Leadership Assessment)  
เพื่อกำรพัฒนำสู่ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนของตนเอง 
3. พื้นฐำนควำมสำมำรถของหวัหน้ำงำนกับกำรบรหิำรจัดกำร 
•   ควำมสำมำรถส่วนตัว (Self Awareness) 
•   ควำมสำมำรถทำงสังคม (Social Awareness) 
•   กำรบริหำรสัมพนัธภำพ (Relation Awareness) 
4. กระบวนกำรบรหิำรจัดกำรของหวัหน้ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 
•   SWOT analysis 
•   PLAN DO CHECK ACT (PDCA) techniques 
•   INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction techniques 
5. วิธีกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถกำรบริหำรส ำหรบัหัวหน้ำงำนท่ีมุ่งควำมส ำเร็จในองค์กร 
•   กำรพัฒนำควำมเป็น “ผู้น ำ” ท่ีผู้บริหำรและลกูนอ้งคำดหวัง  
•   กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและกำรผสมผสำนควำมส ำเร็จ 
•   กำรพัฒนำทักษะกำรจูงใจและจิตวิทยำโน้มนำ้วใจลูกน้อง 
•   กำรพัฒนำทักษะกำรสอนงำน และกำรเป็นท่ีปรึกษำท่ีดี 
•   กำรพัฒนำกำรเป็น “โค้ช” ท่ีมิใช่ผู้สั่งกำร 
•   กำรพัฒนำทักษะกำรบริหำรคน 
•   กำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม 
•   กำรพัฒนำทักษะกำรแกไ้ขปัญหำ และตัดสินใจ 
6. ฝึกทักษะกิจกรรมกำรเรยีนรู ้“ทักษะกำรเป็นหัวหน้ำงำน” 
•   กิจกรรม ภำวะผู้น ำกับกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
•   กิจกรรม กำรสอนงำนให้ลูกนอ้งเข้ำใจและท ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
•   กิจกรรม กำรท ำงำนเป็นทีมด้วยบริหำรคน และกระบวนกำรอย่ำงมีเทคนิค 
7. แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และประเด็นตอบค ำถำม 

หลักสูตร 1 วัน 

 

วิทยากร 

อาจารย์พิพัฒน์พล  เพ็ชรเท่ียง  
• Managing Director : PLAN AND WORK CENTER 

       กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  

      (2002-2009) 

• ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์

ลูกค้าด้วยกระบวนการ Sales Consultant,Customer 

Service and Call Center Assessment or 

Development Center 

• กรรมการที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากร ชมรมบริหารงาน

บุคคลเชียงใหม่ 

• ที่ปรึกษาอาวุโส ชมรมการพัฒนาบุคลากรเชียงใหม่ (HRD 

CM CLUB) 

• ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมเชียงใหม่ (THA in Chiangmai) 

• ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเคร่ืองมือส าหรับการ

พัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี 

 

หลักสูตร พัฒนำทกัษะหวัหนำ้งำนมอือำชพี 

สอบถามและส ารองที่ 



อตัราคา่ลงทะเบยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ราคาปกตทิา่นละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,066 บาท 
 

สมัครกอ่นวนัที ่5 มถินุายน 2558             ทา่นละ 3,500 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 
     

 เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
 

 ราคานีร้วมเอกสารตา่งๆ / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลักสตูร 
 

 ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบันทกึหักคา่ใชจ้า่ยทางบัญชไีด ้200 % 

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
 

แบบฟอรม์ส าหรับลงทะเบยีนเพือ่เขา้ร่วมสมัมนา 
 

ชือ่หน่วยงาน / บรษัิท........................................................................... สาขา...................................... 
 
         

 ทีอ่ยูบ่รษัิท......................................................................................................................................... 
 
 

 เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี ....................................................................................................................... 
 

                   
                  1. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 
                   
                  2. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 
 

                  3. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 
 

                   โทรศพัท ์....................................................... ตอ่ .....................  โทรสาร .................................... 

บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนิง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั      ทีอ่ยู ่16/54 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน  

กรงุเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524       Mobile. 085-9386299   

E-mail :info@perfecttrainingandservice.com    เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0735553003036 

               
 เช็คขดีครอ่มสัง่จา่ย บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนิง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั 

               
 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา พทุธมณฑล  สาย 4  เลขทีบ่ญัช ี 391-211414-7 

 

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 10 วัน บรษัิทฯ จะหักคา่ธรุการ 
รอ้ยละ 15 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร 

   นอกเหนือจากนี้แลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ การจองมผีลเมือ่ช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้และโปรดแฟ็กซใ์บ  
Pay-in เพือ่เป็นหลักฐานในการส ารองทีน่ั่ง 

หลักสูตร พัฒนำทักษะหัวหน้ำงำนมืออำชีพ 


