ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลั กสูตร

หัวหนางานมืออาชีพ

(The Supervisory HERO)

หัวหนางานมื อ อาชี พ (The Supervisory HERO) เป นตํ า แหน งที่ สํ า คั ญ มากต อ ความสํ า เร็ จ ขององค กร
เนื่ อ งจากเป นคนกลางเชื่ อ มระหว า งฝ า ยบริ ห ารและลู กน อ งผู ป ฏิ บัติ งาน ดั งนั้ น องค กรจึ งควรสนั บสนุ นให
หัวหนางานไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อชวยทําใหเปาหมายของหนวยงานสําเร็จลุลวงเปนรูปธรรม
โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะดานการคิดและตัดสินใจ การแกไขปญหา การบริหารเวลา การมอบหมายงาน
การสื่อสาร การสรางแรงจูงใจ และทักษะการสอนงาน เพื่อใหไดชื่อวา “หัวหน้ างานทีล่ ูกน้ องรัก เจ้านายชม”
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม :
1. เพื่อทําใหเขาใจบทบาท และคุณลั กษณะของหัวหนางานที่มีประสิทธิผลสูง
2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจ และการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสรางแรงจูงใจ และการสรางทีมงานใหทรงพลัง
4. เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน และการโคชใหลูกนองทํางานไดตามเปาหมาย
หลักสูตรนี้ เหมาะสําหรับ :
 หัวหนางานมือใหม (New Supervisor) ที่เพิ่งไดรับการเลื่อนตําแหนง
 หัวหนางานยุคใหมที่ตองการยกระดั บสมรรถนะและทําผลงานใหดีขึ้น

เนื้อหาการฝึ กอบรม :
หลักการเป็ นหัวหน้ างานที่ ลูกน้ องรักและองค์กรต้องการ :
 บทบาทหนาที่ของหัวหนางานผูเชื่อมโยงนโยบายสูการปฏิบัติ
 สิ่งที่หัวหนางานมืออาชีพควรทําและไมควรทํา (Do & Don’t)
 คุณลักษณะพิเศษของหัวหนางานมืออาชีพในธุรกิจยุค 4.0
 จิตผูนํา (HERO Mindset) รูคิดเชื่อทําแบบหัวหนามืออาชีพ
 จิตวิทยาบุคลิกภาพเพื่อการสรางมนุษยสมพันธในทีมงาน
แนวทางการพัฒนาตนเองให้พร้อมสําหรับภารกิจที่ ท้าทาย :
 กระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 การวางแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกั บเปาหมายของหนวยงาน
 หลักการบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ (Time Management)
 ทักษะในการคิด การตัดสินใจ และแกไขปญหาอยางสรางสรรค
 กลยุทธการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องดวย DANCE Model

ศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารงานให้ลูกน้ องรักและเจ้านายชม :
 การบริหารลูกนอง 4 ประเภทตามแนว Situational Leadership
 ศิลปะการสื่อสารและประสานงานเพื่อสงเสริมการทํางานเปนทีม
 กลยุทธการสรางความไววางใจและความผูกพันทางใจในทีมงาน
 ทักษะการสอนงานอยางมืออาชีพ (Performance Coaching)
 จิตวิทยาการสรางแรงจูงใจ (Performance Reinforcement)
หมายเหตุ : เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได ตามความคาดหวังของผูเขารับการฝกอบรม
รูปแบบการฝึ กอบรม
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
วิทยากร :

: Training 30%, Group Coaching และ Workshop 70%
: หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

อาจารย์สจั พล ส่งสมบุญ (Sam)
- วิทยากรและที่ปรึ กษาดานการพัฒนาผูนําและการบริหารผลงานในธุ รกิจ บริ การ
- กรรมการผูจัดการ บริษัท HERO Consulting จํากัด

กําหนดการ วันที่ 18 มิ ถนุ ายน 2562
09.00-16.00 น.
เวลา

บุคคลทั่วไป
สมาชิ ก, โอนเงิ นก่ อน 12 มิ .ย.2562

สถานที่

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่ านละ 3,200
สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่ านละ 2,900

หมายเหตุ

โรงแรมบูเลอวารด สุขุม วิท ซ.5

3,900 + 273 = 4,173
3,500 + 245 = 3,745
3,200 + 224 = 3,424
2,900 + 203 = 3,103

- คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได 200%
- ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ําชา-กาแฟ
บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com

.........../............./..........

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา

หลักสูตร
หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO)
กําหนดการ วันอังคารที่ 18 มิถนุ ายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมบูเลอวารด สุขุมวิท ซ.5
รายการค่ าลงทะเบียน: 1 ท่ าน
บุคคลทั่วไป
สมาชิก, โอนเงินกอน 12 มิ .ย.2562

ราคา + vat 7%
 3,900 + 273 = 4,173
 3,500 + 245 = 3,745
 สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่ านละ 3,200
3,200 + 224 = 3,424
 สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่ านละ 2,900
2,900 + 203 = 3,103

ราคาหลังหัก ณ ที่ จ่าย
 4,173 – 117 = 4,056
 3,745 - 105 = 3,640
 3,424 - 96 = 3,328
 3,103 - 87 = 3,016

รายชื่ อผู้เข้าร่วมสัมมนา

1. .......................................................... ตําแหนง.......................................มือถือ.........................................
2. .......................................................... ตําแหนง.......................................มือถือ.........................................
3. .......................................................... ตําแหนง.......................................มือถือ.........................................
4. .......................................................... ตําแหนง.......................................มือถือ.........................................
5. .......................................................... ตําแหนง.......................................มือถือ.........................................
 ที่ อยู่เพื่ อออกใบเสร็จ : (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อความถูกตองในการออกใบเสร็จ)

(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ชื่อ.................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี.....................................................
 สํานักงานใหญ  สาขา...........เลขที่..................หมู................อาคาร/หมูบาน......................................ชั้น....................
ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.................................โทรสาร..........................................
ผูประสานงาน..............................................มือถือ....................................E-mail : ..............................................................
 ต้ องการหักภาษี ณ ที่ จ่ายหรือไม่
 ตองการ  ไมตองการ
กรณี หกั ภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในนาม บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด เลขที่ 34/289 หมูบ านไทยสมบูรณ 2
หมูท ี่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผูเสียภาษี : 0135556000220
โอนเงิ นเข้าบัญชี : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเซียรรังสิต
เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟวเจอร พารค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงิน มาที่ fax. 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283

บริษทั เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com

