
Pre-Supervisor

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร
  เพื่อใหผูเขาอบรมเรียนรูกรอบแนวคิดในการเตรียมเปน

หัวหนางานที่มีประสิทธิภาพ
  เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดมุมมอง ทัศนคติ และกระบวนทัศน

ที่ดีในการเปนหัวหนางาน
  เพื่อใหผูเขาอบรมสรางความรู ความเขาใจ และทักษะ

เบื้องตนที่จําเปนในการเตรียมเปนหัวหนางาน
  เพื่อใหผูเขาอบรมสรางเสริมบุคลิกภาพเพื่อกาวสู

การเปนผูนําที่ดี

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
  ผูเตรียมพัฒนาเปนหัวหนางานหรือ

ผูบริหารชั้นตนทุกองคกร และผูที่สนใจจะ
เสริมความรูทางการบริหารขั้นพื้นฐาน

วิทยากร

อาจารย�ณัช อุษาคณารักษ�
 ที่ปรึกษา นักจิตวิทยา และวิทยากรอิสระ

ดานการฝกอบรม - การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

และองคการ

วัน เวลา และสถานที่

  วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
       เวลา 09.00-16.30 น. (เปด Login 08.00 น.)

การเตรียมเป�นหัวหน�างานเป�นขั้นตอนสําคัญ
สําหรับหัวหน�างานใหม� หรือผู�ที่กําลังจะได�เลื่อนขั้นเป�น
หัวหน�างานเพื่อให�เกิดความเชื่อมั่น เป�นการเตรียมตัว 
เตรียมใจ เตรียมความพร�อม ปรับศักยภาพของพนักงาน
เพื่อรับบทบาทและหน�าที่เป�นหัวหน�างานที่มีคุณภาพของ
องค�กร และเพื่อให�มีความรู� ความเข�าใจ และมีทักษะ
พื้นฐานที่จําเป�นเบื้องต�นสําหรับการเป�นหัวหน�างานในการ
บริหารคนและบริหารงานให�ได�อย�างมีประสิทธิภาพต�อไป ผูเขาอบรมหลักสูตรนี้จะไดรับหนังสือ 

“สะกิดใจหัวหน�างาน” ฟรี 1 เล�ม

รุ�นที่ 42 
มอบวุฒิบัตร

หัวหน�างาน
เตรียม

รูปแบบการอบรม

เนนผูเขาอบรมเปนศูนยกลางการเรียนรูและฝกทักษะ
เชิงปฏิบัติการแบบรายบุคคล ดวยการโคชและใหคําปรึกษา
เปนรายบุคคลตลอดระยะเวลาการอบรม โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
ดานการบริหารโดยตรงที่มีประสบการณกวา 30 ป

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชกิ 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บคุคลทัว่ไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรณุาชาํระค�าฝ�กอบรมภายในวนัที ่13 ม.ค. 2565 เพื่อรับเอกสารก�อนการบรรยาย

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข�าอบรม 1 ท�าน ฟร ี1 ท�าน

www.hrcenter.co.th



  กิจกรรมกลุมสัมพันธออนไลน : เตรียมหัวหนางาน (Workshop)
  หัวหนางานที่องคกรพึงประสงค
  ความสําคัญของหัวหนางานสําหรับองคกร
  คุณลักษณะของหัวหนางานที่ดี
  กิจกรรม : สํารวจตนเองสูการเปนหัวหนางาน (Workshop)
  สภาพปญหาการเปนหัวหนางานในองคกรยุคใหม?
  กิจกรรมชวนคุย : เปนหัวหนางานอยางไรใหประสบความสําเร็จ? (Workshop)
  ความรูและทักษะพื้นฐานกาวสูหัวหนางานสมัยใหม

  การบริหารคนดวยใจ
  การสื่อสารจากใจ
  การสรางสานความสัมพันธดวยใจ
  การบริหารทีมโดนใจ

  การบริหารงานอยางมืออาชีพ
  การวางแผนเชิงรุก
  การสั่งงานและมอบหมายงานชัดเจน
  การสอนงานใหไดงาน (สูตรลับทันใจ)
  การควบคุมและติดตามงานใหไดผล

  ฝกปฏิบัติการแบบรายบุคคล (Workshop)

  แมไมการบริหารสําหรับการเปนหัวหนางานยุค New Normal ใหประสบความสําเร็จ

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “เตรียมหัวหนางาน รุนที่ 42” (วันที่ 20 ม.ค. 2565)

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................

ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

หัวหน�ากิจกรรม : สํารวจตนเองสูการเปนหัวหนางาน (Workshop)หัวหน�ากิจกรรม : สํารวจตนเองสูการเปนหัวหนางาน (Workshop)

กิจกรรมชวนคุย : เปนหัวหนางานอยางไรใหประสบความสําเร็จ? (Workshop)
หัวหน�า

กิจกรรมชวนคุย : เปนหัวหนางานอยางไรใหประสบความสําเร็จ? (Workshop)
งาน

เตรียม
หัวหน�า

เตรียม
หัวหน�า

หัวข�อการฝ�กอบรม

Pre-Supervisorกิจกรรมชวนคุย : เปนหัวหนางานอยางไรใหประสบความสําเร็จ? (Workshop)Pre-Supervisorกิจกรรมชวนคุย : เปนหัวหนางานอยางไรใหประสบความสําเร็จ? (Workshop)

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่ 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มที่หนางาน

 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที�นั� ง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


