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12 กรกฏาคม 2561 ระยะเวลา 1 วัน
หล ักการ/แนวความคิด
ในปั จจุบน
ั องค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนได ้ให ้ความสาคัญกับการพัฒนาคนอย่างเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับ
หัวหน ้างาน เพราะเป็ นผู ้ทีท
่ างานใกล ้ชิดกับผู ้ปฏิบต
ั งิ านโดยตรง หัวหน ้างานทีส
่ ามารถทางานได ้ดีมป
ี ระสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให ้การ
ทางานขององค์กรนัน
้ บรรลุเป้ าหมายด ้วย
หัวหน ้างานเปรียบเสมือนผู ้สวมหมวก 2 ใบ ใบแรกเป็ นตัวแทนของฝ่ ายบริหารของหน่วยงาน และอีกใบเป็ นตัวแทนของบคุลากร
ในความปกครอง ซึง่ หัวหน ้างานต ้องรักษาดุลยภาพของทัง้ 2 ฝ่ ายได ้ดี มีความยุตธิ รรม และนาพาทีมงานให ้ประสบความสาเร็จ จึง
ต ้องมีการพัฒนาทักษะความเป็ นหัวหน ้างานด ้านต่างๆ ให ้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน
้
หัวหน ้างาน โดยส่วนใหญ่จะเป็ นผู ้ทีม
่ ค
ี วามรู ้ ความชานาญในเรือ
่ งของงานทีต
่ ัวเองรับผิดชอบอยู่ แต่ยังไม่สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น ้าที่
่ สารและบริหารจัดการกับผู ้ใต ้บังคับบัญชาได ้
ในฐานะหัวหน ้างานได ้ดี จึงควรได ้รับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ให ้สามารถสือ
อย่างมั่นใจ

ว ัตถุประสงค์
เพือ
่ สร ้างแนวความคิดการเป็ นหัวหน ้างานคุณภาพ โดยการเริม
่ ต ้นทีก
่ ารพัฒนาตัวเองในการเอาชนะอุป สรรค์ตา่ งๆ ทางด ้านการ
บริหารได ้ด ้วยตัวเอง
เพือ
่ เสริมสร ้างทักษะทีส
่ าคัญในการเป็ นหัวหน ้างาน ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้นาไปปรับใช ้ และเป็ นทีย
่ อมรับของทีมงาน
เพือ
่ ให ้หัวหน ้างานสามารถนาเทคนิคการบริหารทีมงานในรูปแบบต่างๆ ไปใช ้ให ้เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ และจุดประสงค์ของ
องค์กร

้ หาของหล ักสูตร (Course Outline)
เนือ
คุณคือ... ห ัวหน้างานพ ันธุแ
์ ท้ขององค์กร
สารวจแนวความคิดเกีย
่ วกับการเป็ นหัวหน ้างาน
บทบาทของหัวหน ้างานคุณภาพ
หัวหน ้างานในอุดมคติของคุณ
คุณคือ หัวหน ้างาน Style ไหน?
ท ักษะทีส
่ าค ัญของการเป็นห ัวหน้างาน
การกาหนดเป้ าหมาย (Goal)
การวางแผนการทางาน (PDCA)
่ สารข ้อความในทีมงาน (Communication)
การสือ
การสัง่ งานและมอบหมายงาน (Delegation)
การแก ้ปั ญหาอย่างสร ้างสรรค์ (Problem Solving)
การกล ้าตัดสินใจ (Decision Making)

คาถามเพือ
่ การพ ัฒนาห ัวหน้างานทีด
่ ี
คุณเพิม
่ ความตระหนั กรู ้ในตัวเองอย่างไร ?
คุณสร ้างสัมพันธภาพกับทีมงานได ้ดีแค่ไหน ?
คุณให ้การสนั บสนุนส่งเสริมคนเก่งมากแค่ไหน ?
คุณสร ้างความแตกต่างให ้เกิดขึน
้ อย่างไร ?
่ สารได ้อย่างมีประสิทธิผลแค่ไหน ?
คุณสือ
คุณสร ้างการเรียนรู ้อย่างต่อเนือ
่ งให ้กับทีมงานอย่างไร?
เทคนิคการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิผล
การทางานเป็ นทีมเวิรค
์
การสอนงาน (Coaching)
การให ้คาปรึกษา และกาลังใจ
การบริหารความขัดแย ้ง
การบ้าน “การพ ัฒนาท ักษะความเป็นห ัวหน้างาน” ของต ัวเอง

ผูท
้ เี่ หมาะสมก ับหล ักสูตรนี้
หัวหน ้างาน
ผู ้จัดการ

แนวทางในการพ ัฒนาตามโปรแกรม
การเรียนรู ้แบบผู ้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู ้เรียนเป็ นบุคคลสาคัญทีต
่ ้องเรียนรู ้ด ้วยตัวเอง และนาความรู ้ทีไ่ ด ้เรียนรู ้ไป
ใช ้ได ้ในทันที ด ้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพือ
่ ให ้เกิดการเรียนรู ้อย่างแท ้จริง
การบรรยายเนือ
้ หา
Work shop สร ้างสถานการณ์
เกมแลกเปลีย
่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
การบ ้านเพือ
่ การนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนือ
่ ง
วิทยากรทาหน ้าทีเ่ พียงผู ้อานวยความสะดวกในการเรียนรู ้ (Facilitator) ทาให ้การพัฒนาเป็ นไปตามธรรมชาติของผู ้เรียนรู ้
นัน
้ ๆ โดยการเรียนรู ้ทีจ
่ ะเปลีย
่ นแปลงตัวเองด ้วยตัวเอง

กาหนดการ
วันที่ 12 กรกฏาคม 2561

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ราคา 3,500 บาท
อบรมกับเรา EnTraining สิทธิในการลดหย่อนภาษี 200%
สถานที่ โรงแรม ในกรุงเทพ

Profile วิทยากร

อ.กัณตพงษ์ วงศ์รตั นพิบูลย์
 ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาตรี

คณะบัญชีและบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ประสบการณ์ การทางาน
▪
▪
▪
▪

ผู้แทนการค้ า บริ ษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จากัด
ผู้จดั การผลิตภัณฑ์ บริ ษัทเบญจพืช มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด
ผู้จดั การภาคขาย convergence บริ ษัท ทรูคอร์ ปอเรชัน่ จากัด มหาชน
ผู้ช่วยผู้อานวยการภาค กรุงเทพตอนเหนือ บริ ษัท ทรูคอร์ ปอเรชัน่ จากัด มหาชน

 ประสบการณ์ การเข้ าอบรม
▪
▪
▪
▪
▪
▪

KOTLER ON MARKETING CHAPTER BY CHAPTER
Service Plus
Managing with The Heart
Effective Communication with Others
Negotiation Strategy
Leadership Management

 หลักสูตรฝึ กอบรมที่ถนัด
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ภาวะผู้นา
การสร้ างแรงจูงใจด้ วยทัศนคติเชิงบวก
การบริ หารงานเป็ นทีม
กลยุทธการเจรจาต่อรอง
ผู้จดั การร้ านมืออาชีพ
การบริ หารทีมขายเชิงกลยุทธ์

Entraining.net
ศิลปะในการสร้ างความรู้ ท่ เี คียงคู่คุณ
112 ซอยรามคาแหง (30/1) ถนนรามคาแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ศ

โทรศัพท์ 0-2374-8638, 0-2732-2345 โทรสาร 0-2375-2347 Email : asst.entraining@gmail.com

แบบฟอร์ มลงทะเบียนหลักสูตร “ทักษะการเป็ นหัวหน้ างานคุณภาพ”
โดยอาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

อบรมวันที่ 12 กรกฏาคม 2561
วันที่ลงทะเบียน ____/____/_____
บริ ษัท______________________________________________________________________________________________________
ประเภทธุรกิจ / อุตสาหกรรม ___________________________________________________________________________________
ที่อยูบ่ ริ ษัท __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์__________________________________________ต่อ_________________โทรสาร________________________________
ชื่อผู้ติดต่อ_____________________________E-mail: __________________

รายชื่อผู้สมัครเข้ าร่ วมอบรม (กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบ)
1. ชื่อ-สกุล____________________ตาแหน่ง__________________________
โทรศัพท์____________________E-mail __________________________
2. ชื่อ-สกุล____________________ตาแหน่ง__________________________
โทรศัพท์____________________E-mail __________________________
3. ชื่อ-สกุล____________________ตาแหน่ง__________________________
โทรศัพท์____________________E-mail __________________________
จานวนผู้สมัคร ______ท่ าน
รวมเป็ นเงินสุทธิ_________บาท
ค่ าใช้ จ่ายในการลงทะเบียน ต่ อท่ าน
ท่านละ3,500บาท + ภาษี 7%= 3,745บาท
กรณีสมัครในนามบริ ษัทหัก ณ ที่จ่าย 3 % เหลือยอดชาระ= 3,640บาท
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0105542075125

บริ ษัท เอ็นมาร์ ก โซลูชั่น จากัด
112 ซอยรามคาแหง (30/1) ถนนรามคาแหง แขวงหั วหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
**ผู้ลงทะเบียนในนามบริษทั กรุณานาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ ายมายืน่ ในวันทีอ่ บรม**
วิธีการชาระเงิน
1.เช็คสัง่ จ่าย บริ ษัท เอ็นมาร์ ก โซลูชน
ั่ จากัดหรื อEnMark Solution Co.,Ltd. หรื อ
2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิ กรไทย สาขาหัวหมาก เลขที่บญั ชี 078-2-89212-6
3. แฟกซ์ใบ Pay in ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อบริ ษทั มาที่ 0-2375-2347

