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วัน เวลา และสถานที่

วันจันทร�ที่ 4 - วันอังคารที่ 5 
กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.00-16.30 น. (เปด Login 08.00 น.)

ครบเครื่อง
ทักษะหัวหน�างาน
ในการพัฒนางาน

วิทยากร

อาจารย�ณชดล อารีวงศ�
  วิทยากรกระบวนการดานจิตวิทยา

การบริหาร และพัฒนาระบบงาน

ในหลักสูตรนี้ ผูเรียนจะไดเรียนรูทักษะ
และฝกใชเครื่องมือตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับ
หัวหนางานในการพัฒนางานใหเปนไปตาม
เปาหมายขององคกร ไมวาจะเปน 

• คุณลักษณะของผูนํา 
• การคนหาสาเหตุความสูญเปลา 
• การกําหนดเปาหมาย การวางแผนงาน 

การมอบหมายและติดตามงานใน
โครงการพัฒนางาน 

• รวมถึงการตัดสินใจในกรณีตาง ๆ ซึ่ง
จําเปนในการพัฒนางานใหบรรลุผลสําเร็จ

รุ�นที่ 9 
มอบวุฒิบัตร
สําหรับท�านที่เป�ดกล�อง
ตลอดการอบรม

รูปแบบการฝ�กอบรม
เรียนรูแบบ Activity Base Learning ประยุกต

ความรู ฝกทักษะผานกิจกรรม Workshop 

ที่สรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชกิ 6,400 บาท + VAT 448 รวม 6,848 บาท / บคุคลทัว่ไป 7,600 บาท + VAT 532 รวม 8,132 บาท
กรณุาชาํระค�าฝ�กอบรมภายในวนัที ่27 ม.ิย. 2565 เพื่อรับเอกสารก�อนการบรรยาย

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร
1 เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

เทคนิคการเปนผูบังคับบัญชาในมิติตาง ๆ ที่จําเปน

สําหรับการพัฒนางาน

2 เพื่อใหผูเขาอบรมไดฝกทักษะการจัดทํา

โครงการพัฒนางาน อยางเปนขั้นตอน มีระบบ 

และมีประสิทธิภาพ

3 เพื่อใหผูเขาอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ

การเปนหัวหนางานเพื่อนําไปตอยอดและประยุกตใช

ในงานของตนได

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

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



หัวข�อการฝ�กอบรม

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “ครบเครื่องทักษะหัวหนางานในการพัฒนางาน รุนที่ 9” (วันที่ 4-5 ก.ค. 2565)

วันจันทรที่ 4 กรกฎาคม 2565 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

09.00 – 10.30 น.   บทบาทหนาทีข่องหวัหนางาน และคณุลกัษณะของผูนาํ
  หัวหนางานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management)
  หัวหนางานกับการบริหารตนทุนในการดําเนินธุรกิจ
   ความสําคัญของการลดตนทุนกับการพัฒนางาน

09.00 – 10.30 น.   ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนางาน PQCDSME
  กระบวนการสงเสริมใหโครงการพัฒนางาน
ประสบความสําเร็จ
  การวางแผนโครงการ 5W2H 
[Workshop – กลุม : การวางแผน]

10.45 – 12.00 น.   เทคนิคการคนหาความสูญเปลาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อลดตนทุนในการบริหาร  
[Workshop – กลุม : คนหาความสูญเปลาในการ
ปฏิบัติงาน]
  การวิเคราะหหาสาเหตุของความสูญเปลาดวยแผนผัง
กางปลา Fish bone diagram 
[Workshop – กลุม : คนหาสาเหตุของความสูญเปลา]

10.45 – 12.00 น.   การมอบหมายและการติดตามผลการดําเนินโครงการ
พัฒนางาน
  เทคนิคการนําเสนอเพื่อใหผูบริหาร หรือผูมีสวนไดเสียเขาใจ
โครงการพัฒนางาน
  เทคนิคการสื่อสารเพื่อสรางขวัญกําลังใจใหทีมงาน

13.00 – 14.30 น.   การตัดสินใจพิจารณาหัวขอ/ประเด็น/เรื่องสําหรับ
จัดทําโครงการพัฒนางาน 
[Workshop – กลุม : การตัดสินใจ]
  หัวหนางานกับการกําหนดเปาหมายแบบ 
S•M•A•R•T•E•R 
[Workshop – กลุม : การกําหนดเปาหมาย]

13.00 – 14.30 น.   การวิเคราะหปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินโครงการ
  การกําหนดแผนสํารองในการดําเนินโครงการฯ
  ตัวอยางแบบฟอรมการพัฒนางานเพื่อลดตนทุนการบริหาร
  การประยุกตใชแบบฟอรมการพัฒนางาน 
[Workshop – รายบุคคล : การใชแบบฟอรมพัฒนางาน]

14.45 – 16.30 น.   หลักการ/แนวคิด การพัฒนางานดวยเครื่องมือ 5ส, 
ECRS, Visual Control, Visual Display, Visual 
Management
  ตัวอยางการนําเครื่องมือไปประยุกตใช

14.45 – 16.30 น.   ตัวอยางการพัฒนางาน 
[Workshop – กลุม : บูรณาการองคความรู และนําเสนอ
โครงการพัฒนางาน]

*** หมายเหตุ กําหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับจํานวนผูเขาอบรม

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

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 ......................................

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)


