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สถานทีอ่บรม :  โรงแรมในกรงุเทพ และ จ.ชลบุร ี

No. หลกัสูตร 
Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Qct Nov Dec 

Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date 

01 

การคดิเชงิระบบเพือ่การแกปั้ญหาและตดัสนิใจ  
(Systematic Thinking for Problem Solving and Decision Making)     

                    

วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สรินุิตานนท ์ 22           16           
การค านึงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากทางเลือกเป็นหวัใจส าคญัของความคดิเชงิระบบ เขา้ใจ
กลไกของความคดิเชงิระบบ การก าหนดทางเลอืกทีห่ลากหลายเพือ่บรรลุการแกปั้ญหา การ
วเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิขึน้พรอ้มสรา้งแนวทางป้องกนั ประยุกตร์วมทกุสิง่ดว้ย "ตาราง
ประกอบการตดัสนิใจ"       

                  

02 

จติวทิยาการสือ่สารและโน้มน้าวใจ  
(Leadership for Counseling and Motivation)     

                    

วทิยากร : อาจารยจ์ารวุด ีปวรนิทรพ์งษ ์  29           23         
การสือ่สารย่อมตอ้งการใหเ้กดิ "ความเขา้ใจ" ทีต่รงกนั แต่การสือ่สารของหวัหนา้งานย่อม
ตอ้งการสิง่ทีม่ากกว่าแค่ความเขา้ใจ นั่นหมายถงึสือ่สารแลว้ท าใหลู้กนอ้งเกดิความประทบัใจ 
เกดิก าลงัใจในการปฏบิตังิาน รวมถงึสามารถโนม้นา้วใจใหเ้กดิการใชศ้กัยภาพในตวัลกูนอ้งได ้
มากขึน้       

                  

03 

ศลิปะการใหบ้รกิารลูกคา้อย่างมอือาชพี 
(Excellent Service Mind)     

                    

วทิยากร : ดร.วนัเพ็ญ พงษเ์กา่  29     30     23      29     
การบรกิารทีส่รา้งความประทบัแกผู่ใ้ชบ้รกิาร ย่อมดงึดูดใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้รกิารอย่างต่อเน่ือง 
นับว่าเป็นกลยุทธส์ าคญัขององคก์ร องคก์รควรสรา้งมาตรฐานการบรกิารและฝึกฝนพนักงานให ้
สามารถปฏบิตัไิดต้ามมาตรฐานขัน้ต ่า พรอ้มกบัเสรมิสรา้งทศันคตทิีถู่กตอ้งต่อการใหบ้รกิารแก่
พนักงานทกุระดบั       

                  

04 

วทิยากรมอือาชพี 
(Train The Trainer)     

                    

วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สรินุิตานนท ์   19-21          20-22         

เขา้ใจบทบาทและหนา้ทีข่องการเป็นวทิยากรทีด่ ี สามารถก าหนด"Mindset of Trainer" ได ้
อย่างถูกตอ้ง มกีารวางแผนและเตรยีมการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Training)                    
มคีวามสามารถในการน าเสนอหรอืถ่ายทอดอย่างมีประสิทธภิาพดว้ยหลกัการ 6P       
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สถานทีอ่บรม :  โรงแรมในกรงุเทพ และ จ.ชลบุร ี

No. หลกัสูตร 
Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Qct Nov Dec 
Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date 

05 

เทคนิคการสมัภาษณง์านดว้ย STAR Model 
(Job Interview with STAR Model)     

                    

วทิยากร : อาจารยจ์ารวุด ีปวรนิทรพ์งษ ์   26           27         
การคดัเลอืกบคุลากร เขา้สู่องคก์รเป็นหน่ึงในกระบวนการทีส่ าคญัของการบรหิารทรพัยากร
บคุคล การสมัภาษณเ์ป็นหน่ึงในกระบวนการดงักล่าว ซ ึง่การสมัภาษณเ์ป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ 
ความเป็นศาสตรต์อบไดด้ว้ย STAR Model ส่วนทางดา้นศลิป์ตอ้งเกดิจากการฝึกฝนในการฟัง
และตัง้ค าถาม       

                  

06 

การบรหิารสนิคา้คงคลงั  
(Inventory Management)     

                    

วทิยากร : อาจารยร์าชนัทร ์ชยัวฒันานนท ์   26      21      27     26  
การบรหิารหว่งโซอุ่ปทาน (Supply Chain) ใหเ้กดิประสทิธภิาพ ย่อมส่งผลต่อตน้ทนุสนิคา้ 
หน่ึงในระบบของหว่งโซค่อื การบรหิารสนิคา้คงคลงัใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ นับตัง้แต่การ
ออกแบบผงัคลงัสนิคา้ จนถงึการจดัระบบการไหลของวตัถุดบิทัง้หมดในกระบวนการ (Flow of 
Material)       

                  

07 

การพฒันาภาวะความเป็นผูน้ าของหวัหน้างาน 
(Leadership Development for Supervisor)     

                    

วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สรินุิตานนท ์    19            17       
ภาวะความเป็นผูน้ าของหวัหนา้งานสามารถตรวจสอบไดด้ว้ย "ความรว่มมอื" ในการปฎบิตังิาน
ของลูกนอ้งดว้ยความเต็มใจ การสรา้งการยอมรบัใหเ้กดิขึน้ดว้ยแนวคดิ "บนัไดสู่ภาวะผูน้ า 5 
ระดบั" ของ John C Maxwell พรอ้มกบัพฒันาคุณสมบตั ิ8 ประการ ทีจ่ าเป็นต่อการเสรมิสรา้ง
ความเป็นผูน้ า       

                  

08 

การท างานเชงิรุกเพือ่การเพิม่ผลผลติ 
(Proactive Working)     

                    

วทิยากร : อาจารยจ์ารวุด ีปวรนิทรพ์งษ ์    26            24       

การท างานเชงิรกุมคีวามแตกต่างอย่างสิน้เชงิกบัการท างานเชงิรกุ ผูท้ างานเชงิรกุตอ้งมี
เป้าหมายทีช่ดัเจน มกีลยุทธแ์ละแผนด าเนินงานทีเ่หมาะสม มกีารวางแผนการท างานล่วงหนา้
อย่างสม ่าเสมอ รวมไปถงึการคาดการณปั์ญหาทีอ่าจเกดิขึน้เพือ่วางแผนป้องกนัล่วงหนา้       
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สถานทีอ่บรม :  โรงแรมในกรงุเทพ และ จ.ชลบุร ี
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09 

QC Story และเทคนิคการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ  
(QC Story for Systematic Problem Solving)     

                    

วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สรินุิตานนท ์        23            8     

คุณภาพของสนิคา้เป็นปัจจยัส าคญัต่อการประสบความส าเรจ็ขององคก์ร และเพือ่ความยัง่ยนื
ของธุรกจิ องคก์รตอ้งใหค้วามใส่ใจในการลดตน้ทนุสนิคา้ QC Story เป็นแนวคดิและรปูแบบ
ของการปรบัปรุงคุณภาพและลดตน้ทนุอย่างเป็นระบบ โดยสามารถเรยีนรูแ้ละสรา้งเป็นองค ์
ความรูพ้ืน้ฐานภายในองคก์รไดอ้ย่างด ี       

                  

10 

เทคนิคการโคช้งานและการเป็นพีเ่ลีย้ง  
(Coaching and Mentoring Technique)     

                    

วทิยากร : อาจารยจ์ารวุด ีปวรนิทรพ์งษ ์        30            29     

ศกัยภาพของผูป้ฏบิตัิงานเป็นสิง่ทีห่วัหนา้งานตอ้งดงึออกมาใชใ้หม้ากทีสุ่ด กระบวนการโคช้ 
(Coaching Process) เป็นแนวทางทีท่รงประสทิธผิลในการก าจดัความเช ือ่ทีเ่ป็นขอ้จ ากดัใน
ตวัผูป้ฏบิตังิาน ท าใหผู้ป้ฏบิตังิานมเีป้าหมายทีช่ดัเจนมากขึน้ในการท างาน ส่งผลต่อการใช ้
ศกัยภาพในตนเองมากขึน้       

                  

11 

การลดความสูญเสยีและความสูญเปล่าในองคก์ร 
(Lean Thinking for Cost Reduction)     

                    

วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สรินุิตานนท ์          14            19   

ความสูญเสยีและความสูญเปล่าในกระบวนการเป็นสิง่ทีอ่งคก์รไม่ปรารถนาใหเ้กดิขึน้ แนวคดิ
การลดความสูญเปล่าอย่างมปีระสิทธภิาพ (Optimal Method) เรยีกว่า "Lean Thinking" 
ซึง่เป็นกรอบ 7 ประการ เพือ่สรา้งใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความสามารถในการระบคุวามสูญเปล่าใน
กระบวนการของตนเอง       
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สถานทีอ่บรม :  โรงแรมในกรงุเทพ และ จ.ชลบุร ี
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12 

การบรหิารทรพัยากรบุคคลส าหรบัผูจ้ดัการตามสายงาน  
(HR for non - HR)     

                    

วทิยากร : อาจารยจ์ารวุด ีปวรนิทรพ์งษ ์          21            26   

ผูจ้ดัการตามสายงานย่อมมีความเช ีย่วชาญในงานของตนเอง แต่อาจขาดแนวคิดของการ
บรหิารลูกนอ้งดว้ย "หลกัการพืน้ฐานของการบรหิารทรพัยากรบุคคล" ซึง่มีวตัถุประสงคใ์ห ้
ผูจ้ดัการตามสายงานสามารถ "เก็บรกัษา" พนักงานทีม่ีศกัยภาพไวก้บัองคก์รได ้และ "สรา้ง
แรงจงูใจ" ใหพ้นักงานทุม่เทการท างานไดอ้ย่างเต็มที ่       

                  

13 

การคดิแกปั้ญหาและการตดัสนิใจ 
(Problem Solving and Decision Making)     

                    

วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สรินุิตานนท ์           18            17 

เรยีนรูห้ลกัการส าคญัของการคดิแกปั้ญหาและตดัสนิใจ ไดแ้ก ่การวเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิขึน้
เพือ่ความชดัเจนของปัญหา (ปัญหาแตกต่างกนัย่อมมวีธิกีารแกแ้ตกต่างกนั) และกระบวนการ
แกปั้ญหาอย่างเป็นวทิยาศาสตร ์พรอ้มเคร ือ่งมือและเทคนิคทีจ่ าเป็น       

                  

14 

จติวทิยาการใหค้ าปรกึษาส าหรบัหวัหน้างาน  
(Leadership and Motivation for Supervisor)     

                    

วทิยากร : อาจารยจ์ารวุด ีปวรนิทรพ์งษ ์           25             24 

การท างานในทกุยุคทกุสมยัย่อมมปัีญหาตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยู่ ผูจ้ดัการทีเ่กง่ตอ้ง
สามารถใหค้ าปรกึษาเพือ่แกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาตามสายงาน ปัญหาระหว่าง
บคุลากร หรอืปัญหาการใชศ้กัยภาพของลูกนอ้งไม่เต็มที ่ซ ึง่ท ัง้หมดตอ้งมีจติวทิยาและหลกัการ
ถูกตอ้งของการเป็นทีป่รกึษา       

                  

 
 

15 

การบรหิารการเงินส าหรบัผูจ้ดัการตามสายงาน 
(Finance for Non-Finance)     

                    

วทิยากร : อาจารยธ์เนศ  นวะบศุย ์     26      25      24        24 

องคก์รตอ้งม ี 3 องคป์ระกอบหลกัทีแ่ข็งแกรง่คอื การผลติ การขาย และการบญัชแีละการเงนิ 
ผูบ้รหิารตามสายงานทีไ่ม่เกีย่วขอ้งโดยตรงทางดา้นการบญัชแีละการเงนิ ไม่ควรทิง้ความส าคญั
นี ้ ควรมคีวามเขา้ใจหลกัการต่าง ๆ เชน่ การวเิคราะหง์บการเงนิ เพือ่ประกอบการตดัสนิใจทาง
ธรุกจิไดอ้ย่างถูกตอ้ง       
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