หลักสู ตร “การพัฒนาทักษะหัวหน้ างาน (Supervisory Skill Development)”
หลักการและเหตุผล
การเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้างานนั้น ไม่เพียงแต่ได้รับการแต่งตั้งก็เป็ นได้ แต่การเป็ นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ
จะต้องมีความรู ้ ทักษะและคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อสร้างการยอมรับจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและบุคคลรอบข้าง
สุดยอดหัวหน้างาน ต้องใช้ทกั ษะ ความรู ้และคุณสมบัติหลายด้านมาประกอบกัน ทั้งนี้ นอกจากหัวหน้างานจะต้อง
ทางานในส่วนของตนเองแล้ว ยังต้องมีหน้าที่ในการบริ หารทรัพยากร บริ หารข้อมูล ดู แลให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาทางานได้
สาเร็ จลุล่วงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร นอกจากนี้ หัวหน้างานยังต้องพัฒนาทักษะอื่นๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทนั กับสถานการณ์อยูเ่ สมอ และได้รับการยอมรับว่าเป็ น สุดยอดหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์
-เพื่อสร้างบทบาทของการเป็ นหัวหน้างานที่ได้รับการยอมรับจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผูเ้ กี่ยวข้อง
-เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพและการเป็ นสุดยอดหัวหน้างานที่สามารถกระตุน้ และผลักดันให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาทางาน
อย่างมีประสิทธิผล
-เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กบั ตนเอง เพื่อให้การบริ หารงานเกิด
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
หัวข้ อการอบรม
-บทบาท และหน้าที่ ของหัวหน้างาน
-ทักษะที่จาเป็ นของสุดยอดหัวหน้างาน
-การสร้างภาวะผูน้ าและคุณลักษณะผูน้ าสาหรับผูบ้ ริ หาร
-การสื่อสารในงาน
-ทักษะการให้คาปรึ กษาแนะนา
-เทคนิคการพัฒนาและสอนงานพนักงาน
-การมอบหมายงานและติดตามงาน
วิธีการฝึ กอบรม
-การบรรยายและ สรุ ปความคิดรวบยอดโดยวิทยากร
-ประสบการณ์ และการยกตัวอย่าง
-การระดมสมอง / นาเสนอ / ร่ วมอภิปราย

เหมาะสาหรับ
-หัวหน้างาน หรื อ ผูท้ ี่เตรี ยมตัวเป็ นหัวหน้างานในอนาคต
ระยะเวลาในการอบรม
: 1 วัน
: วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 09:00 – 16:00 น.
โดยวิทยากร : ดร.กฤติน กุลเพ็ง
อัตราค่าสัมมนา
อัตราค่าสัมมนาบุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท Vat 7% 280 บาท
สมาชิก 3,600 บาท Vat 7% 252 บาท
กรุ ณานาเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย 3% มาด้วยในวันสัมมนา
ประเภท
สมาชิก IOD
ผู้สนใจทั่วไป

ค่าอบรม
สั มมนา

Vat 7%

3,600
4,000

252
280

หัก ณ ที่จ่าย
3%
108
120

กรณีไม่ มีหนังสื อ หัก ณ ที่จ่าย
3%
(บุคคลทั่วไป)รวมจ่ ายสุ ทธิ
3,852
4,280

กรณีมีหนังสื อหั ก ณ ที่จ่าย
3%
รวมจ่ ายสุ ทธิ
3,744
4,160

*กรณีสมัครในนามบริษัท ต้องมีเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย
อัตราค่าสัมมนานี้ได้รวมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันเรี ยบร้อยแล้ว
วิธีชาการชาระเงิน
1)ชาระด้วยเงินสด (เพื่อความสะดวกกรุ ณาเตรี ยมเงินมาพอดี) (ท่านสามารถชาระเงินได้ที่หน้างาน)
2)ชาระด้วยเช็คสัง่ จ่าย “บจก.ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง” (ท่านสามารถชาระเงินได้ที่หน้างาน)
3)โอนเงินเข้าบัญชี “บจก.ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง” บัญชีออมทรัพย์ “เลขที่ 270-2-01913-0
-ธนาคารทหารไทย สาขาเทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่
*ค่าธรรมเนียมในการโอน(ถ้ามี)ผูโ้ อนต้องเป็ นผูช้ าระค่าธรรมเนียมเอง
*กรณี ชาระเงินล่วงหน้า กรุ ราส่งสาเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อ บริ ษทั ,หลักสูตร,พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย มา
ตามที่อยู่ E-mail. หรื อ บริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์)
*เอกสารการหัก ณ ที่จ่าย 3% กรุ ณานามาให้ในวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเต็มจานวน

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
TEL : 081-5755966 , 090-9722154 E-mail: iodseminarhr@gmail.com
สงวนลิขสิ ทธ์ โดย บริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จากัด 99/12ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

*บริ ษทั ไอโอดี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง จากัด 99/12ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 13 หลัก 0125558010150
วิธีการสมัครเพื่อเข้ ารับการอบรม
กรุ ณาดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งมาตามที่อยูอ่ ีเมล์ iodseminarhr@gmail.com
หรื อกรอกใบสมัครเข้าอบรมผ่านทางเว็บไซต์ คลิก ดาวน์โหลดใบสมัคร สารองที่นงั่ ผ่านทางเว็ปไซต์
การยืนยันการอบรม
1.สถาบันจะแจ้งยืนยันการอบรมวัน / เวลาและสถานที่ ล่วงหน้า ก่อนถึงวันอบรมหากท่านไม่ได้รับการยืนยัน
กรุ ณาติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบ
2.กรุ ณาชาระเงินก่อนการอบรมสัมมนาอย่างน้อย 3 วันทาการ กรณี ชาระด้วยการโอนเงินกรุ ณาส่งหลักฐาน
การโอนมาล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรมหรื อชาระช้าสุดที่หน้างาน ณ วันอบรม กรณี เป็ นเช็คหรื อเงินสด
*กรณียกเลิกการจอง
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึ กอบรมอย่างน้อย 5 วันทาการหรื อก่อนบริ ษทั แจ้งยืนยันการอบรม มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ 20% ของค่าบริ การ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ ฝ่ ายบริการข้ อมูล
TEL : 081-5755966 , 090-9722154 E-mail: iodseminarhr@gmail.com

