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หลกัการและเหตผุล (Principles and rationale) 

ในยุคแห่งการเปลี�ยนแปลง องคก์รทุกแห่งมุ่งเน้นการปรบัตวัเพื�อความไดเ้ปรยีบในการแข่งขัน และผล
กําไรที�เตบิโต แต่อกีปจัจยัหนึ�งที�องคก์รทุกแห่งปฏเิสธไม่ไดเ้ลยว่ามคีวามสําคญัเป็นอย่างมาก คอื “คน” ผู้ท ี�เป็น
กําลังหลักขององค์กร แต่ปญัหาส่วนใหญ่ที�องค์กรแต่ละแห่งเจอ คอื การที�พนักงานมีผลปฏิบตั ิงานที�ด ีมี
ความสามารถ แต่เมื�อขึ�นสู่ระดบัหวัหน้างาน กลับไม่สามารถที�จะบรหิารคน บรหิารงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสทิธผิลได ้
 ดงันั �น หลักสูตร Essential Skill for Supervisor จะช่วยเพิ�มทักษะ และศักยภาพให้หัวหน้างาน 
สามารถบรหิารจดัการลูกน้องไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถบรหิารจดัการงานไดด้ยีิ�งขึ�นอกีดว้ย 
 

วตัถปุระสงค์ (Objective) 

1. เพื�อให้ “หวัหน้างาน” ตระหนักถงึความสําคญัในการพฒันา “ภาวะผู้นํา” เพื�อเกดิการพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื�อง 

�. เพื�อให้ “หวัหน้างาน” เข้าใจบทบาทในการบรหิารจดัการ (Manage) และ การนํา (Leading) ในยุค 4.0 
ไดอ้ย่างสอดคล้องกบัเป้าหมายขององคก์ร 

�. เพื�อให้ “หวัหน้างาน” สามารถสื�อสารกบัผู้ใต้บงัคบับญัชา 4 กลุ่มไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
�. เพื�อให้ “หวัหน้างาน” สามารถนําเทคนิคและองคค์วามรูไ้ปปรบัใช้ในการทํางานเพื�อพัฒนาทีมงานให้มี

ประสทิธภิาพได ้
 

หวัขอ้การเรียนรู้ (Learning Point) 

�. Self-attitude and leadership (พฒันาทัศนคติ และภาวะผู้นํา) 

 คน้หาเป้าหมายในชวีติ และคณุคา่ในตนเอง 

 เชื�อมโยงระหว่างเป้าหมายในชวีติ และการทํางาน 

 การพฒันาทกัษะและทศันคต ิสู่การเป็นผู้นําที�ประสบความสําเรจ็ 

 เป็นแบบอย่างและสรา้งการยอมรบัจากลูกน้อง 
�. Attitude towards others and the art of team management (ทัศนคติที� มีต่อผู้อื�น และการ

ศิลปะในการบริหารทีมงาน) 

 เข้าใจความต่างของคนแต่ละประเภท วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของคนแต่ละประเภทด้วย
เครื�องมอื DISC. 

 เทคนิคการบรหิาร และกระตุ้นศกัยภาพของพนักงานที�มอีายุน้อยกว่า 



 ทกัษะแห่งการเป็นหวัหน้างานมอือาชพี 

 ทกัษะการวางแผนและตดิตามงาน 

 ทกัษะการโคช้เพื�อพฒันาทมีงาน 

 ทกัษะการสื�อสาร 

 ทกัษะการบรหิารเวลา 
 

หลกัสูตรนี� เหมาะสาํหรบั (Target Group) 

หลกัสูตรนี�เหมาะสําหรบัหวัหน้างาน หรอืผู้ท ี�กําลงัจะเป็นหวัหน้างานในอนาคต 
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลกัสูตร ONLINE 3 ชั �วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

รูปแบบการอบรม (Methodology) 

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พรอ้มยกตวัอย่างกรณีศกึษา สนทนาและตอบข้อซกัถาม 
2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจดัส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวนัอบรม 2-3 วนั 

 

วิทยากร อาจารย ์ดร.พลกฤต  โสลาพากลุ 

วิทยากร โค้ช และที�ปรึกษาธุรกิจ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั 

 กรรมการบรหิารสมาคมโคช้ ICF สาขากรงุเทพ Member  Relation Director ICF Bangkok Chapter 
Board Members 2020 (31/5/64) 

 วทิยากร โคช้ ที�ปรกึษาธุรกจิ 

 อาจารย์พเิศษทั �งภาครฐัและเอกชน 

 วทิยากรกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

 วทิยากรสถาบนัต่างๆมากกว่า 15 สถาบนั 
 

ประวติัการศึกษา 

 ปรญิญาเอก สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยันอรท์กรงุเทพ 

 ปรญิญาโท สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ปรญิญาโท สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัศรปีทุม  

 ปรญิญาตร ีวศิวความปลอดภยั ( จป.วชิาชพี ) (กําลงัศกึษา) 

 ปรญิญาตร ีบญัช ีมสธ 

 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์ม.รงัสติ 

กาํหนดการ วนัพฤหสับดีที� � มีนาคม ���� 
สถานที� Zoom Online Meeting 

ราคา  �,���  บาท 

• ราคายงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

• นิตบิุคคล สามารถหกัภาษี ณ ที�จ่าย �%  
 



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

 
 

 

หลกัสูตร  Essential Skill for Supervisor 

กาํหนดการ   วนัพฤหสับดีที� � มนีาคม ����  เวลา ��.�� – ��.�� น. 
 

รายการค่าลงทะเบียน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จา่ย 3% 

: 1 ท่าน �,��� + ��� = �,��� �,605 – 45= 1,560 
 

รายชื�อผู้เข้าร่วมสมัมนา     

1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื...................................................  

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

Email :…………………………………………...................……… Line Id : ……………………………………………………………….. 

2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

Email :…………………………………………...................……… Line Id : ……………………………………………………………….. 

ที�อยู่เพื�อออกใบเสรจ็ :(กรุณากรอกรายละเอยีดให้ชดัเจนเพื�อความถูกตอ้งในการออกใบเสร็จ)  

 

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบคุคล) ชื�อ.................................................เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี.................................................... 

 สาํนกังานใหญ่   สาขา...........เลขที�..................หมู่................อาคาร/หมู่บา้น......................................ช ั�น.................... 

ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตาํบล.............................อาํเภอ/เขต............................................ 

จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัท.์................................โทรสาร.......................................... 

ผูป้ระสานงาน..............................................มอืถอื....................................E-mail :.............................................................. 

ต้องการหกัภาษี  ณ  ที�จ่ายหรือไม่  ต้องการ ไม่ต้องการ 

กรณีหกัภาษี ณ ที�จ่ายในนาม บริษทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซน็เตอร์  จาํกดั 

            ��/�� หมู่ที� � ต.บงึย ี�โถ อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธาน ี�����เลขประจําตวัผู้เสยีภาษี  :  0135556000220 

โอนเงินเข้าบญัชี :บรษิัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์ จํากดั   ประเภทบญัช ีออมทรพัย ์

    ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซยีร์รงัสติ    เลขที�บญัช ี���-������-� 

      ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รงัสติ 2  เลขที�บญัช ี 022-3-65013-9 

 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนาออนไลน ์

บริษทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จาํกดั 
98/83 หมู่ที� 4 ต.บงึยี�โถ อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธานี 12130 
โทร.02-157-9083, 062-315-5283, 081-847-6341 

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


