
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 09.00 – 16.00 น.  

Online Training    

วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาทักษะหัวหนางานดานการบริหารคน การบริหารจัดการที่จําเปนสาํหรับหัวหนางานและนาํไปใชบริหารลูกนองเพ่ือให

เกิดการยอมรับและจัดการปญหาดานคนได 
 เพื่อใหหัวหนางานพัฒนาทักษะดานการใชเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพที่จําเปนและนาํไปใชการวิเคราะหปญหาปรบัปรุงงาน          

และชี้แนะลูกนองไดอยางมีหลักการ 

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2564 
 

ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ 

คุณดุจดาว ดวงเดน 

 วิทยากรดานการบริหารคน การพัฒนาทักษะหัวหนางาน 

 ประสบการณทํางานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
มากกวา 20 ป ในองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

คุณเชษฐพงศ สินธารา 

 วิทยากรที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดานการเพ่ิมผลิตภาพ 
 ประสบการณมากกวา 12 ป ในการบรรยายและใหคําปรึกษาดาน

การใชเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ และการประยุกตใชอยางไดผลใหแก
หนวยงานตางๆ ทั้งในภาคผลิต ภาคบริการ และหนวยงานราชการ 

วิธีการอบรม 
 การบรรยายและยกตัวอยางจากประสบการณของวิทยากร 
 ฝกปฏิบัติ และกรณีศกึษา 
 แลกเปลี่ยนปญหาและประสบการณจากผูเขารวมอบรม 

เหมาะสําหรับ 
 หัวหนางานระดับตน ระดบักลาง ในองคกรทั้งภาคผลิต ภาคบริการ 

ภาคเอกชน และภาครัฐ 
 หัวหนาโครงการ หัวหนาทีม 
 ผูที่เตรียมตัวเปนหัวหนางานในอนาคต 

มุงเนนพัฒนาทักษะ เทคนคิที่จําเปนสําหรับหัวหนางาน  
ทั้งดาน People management และดาน Productivity improvement 

 
ลงทะเบียนท่ีนี่ 

https://www.ftpi.or.th/event/46082   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาธรรมเนยีม ตอ 2 ทาน (ราคายังไมรวม VAT) 

สมาชิก 5,500 

ราคา / 2 ทาน (ยังไมรวม VAT) 
ไมเปนสมาชิก 5,800 

 

 

 

 

หัวขออบรม 

Day 1 : วันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 
People Management Skills (ทักษะดานการบริหารคน) 
 บทบาทและหนาที่ของหัวหนางาน 
 ภาวะผูนําและการสื่อสาร 
 ทักษะการวางแผนงาน 
 ทักษะการสอนงาน&พฒันาลกูนอง 
 ทักษะการมอบหมาย ติดตามงาน และประเมนิผลงาน 
 ทักษะการสรางแรงจงูใจ 

Day 2 : วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 
Productivity Improvement Skills (ทักษะดานการปรับปรุงผลิตภาพสําหรับหัวหนางาน) 
 แนวทาง Kaizen และการปรบัปรงุงาน 
 แนวคิดการทํางานแบบ Lean (Lean Thinking) 
 วิธีหาและกําจัดความสูญเสีย (Eye for Wastes) 
 QC Tools สําหรับหัวหนางาน (Check Sheet, Graph, Pareto, Fish Bone Diagram) 

คาธรรมเนียม 

การชําระคาธรรมเนียม 

 โอนเงิน ผานธนาคารกรงุเทพ (บัญชีออมทรัพย) 

ชื่อบัญชี มูลนธิิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลติแหงชาติ เลขที่ 210-0-508619 

 เพ่ือยืนยัน การชําระคาธรรมเนยีมกรุณาสงหลักฐานการชําระเงินพรอมระบุ 
หลักสูตร ชื่อหนวยงาน และที่อยูออกใบเสร็จ สงมาท่ี  
โทรสาร 02-619-8098 email: nirunftpi.or.th  

 สถาบันฯอยูในระบบ VAT 7% และไดรับยกเวนการหักภาษี ณ ที่จาย 3%  
เลขประจําตวัผูเสียภาษี 0994000020724  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

สวนบริการฝกอบรม ฝายฝกอบรม  
สถาบนัเพ่ิมผลผลติแหงชาติ 
โทรศพัท 081-926-9287 (นิรนัดร)  
โทรสาร 02-619-8098  
อเีมล: nirun@ftpi.or.th 



 

ใบสมัครอบรม 

หลกัสูตร ทกัษะทีจําเป็นสําหรับ Productive Supervisor รุ่น 22 

(Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor) 

วนัท ี24-25 กมุภาพนัธ์ 2564  เวลา 09.00-16.00 น. (Online Training) 

 

ข้อมูลหน่วยงานและทีอยู่ สําหรับออกใบเสร็จ 

ชือหน่วยงาน ภาษาไทย……................................................................................................................................................... 

ทอียู่สําหรับออกใบเสร็จ.........................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

เลขทผีู้ เสียภาษี  หลกั (เฉพาะครังแรกทีใชบ้ริการ) .....................................................................สาขาที........................... 

ชือผู้ประสานงาน..................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์..............................................เบอร์ต่อ...................…มือถือ.....................................โทรสาร...................................... 

E-mail (ใชใ้นการตอบรับ)…...……………..…………………………………………….………………………………… 

ประเภทกจิการ  O การบริการ      O การศึกษา      O การสาธารณสุข      O การผลิต       

    O ภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ  O อืนๆ โปรดระบ.ุ...........................................       

สถานะสมาชิก   O  สมาชิกสถาบนัเพมิผลผลิตแห่งชาติ รหสัสมาชิก .............................................. 

     O ไม่เป็นสมาชิก 

ข้อมูลผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง ถูกต้องและชัดเจน)  

1. ชือ สกุล (ภาษาไทย)..................................................................... ตาํแหน่ง ……………………………………………. 

 มือถือ (กรณีฉุกเฉิน)...…………………….….............................. อีเมล.์.......................................................................... 

2. ชือ สกุล (ภาษาไทย)..................................................................... ตาํแหน่ง ……………………………………………. 

 มือถือ (กรณีฉุกเฉิน)...…………………….….............................. อีเมล.์.......................................................................... 

3. ชือ สกุล (ภาษาไทย)..................................................................... ตาํแหน่ง ……………………………………………. 

 มือถือ (กรณีฉุกเฉิน)...…………………….….............................. อีเมล.์.......................................................................... 

รวมค่าธรรมเนียมทงัสิน.............................................................................................บาท  (รวม Vat แลว้) 

ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ โทรศพัท ์081-926-9287 (นิรันดร์)  

โทรสาร 02-619-8098  E-mail: nirun@ftpi.or.th   


