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หลักสูตร หัวหน้างานวิถีใหม่ 
New Normal Senior Supervisor 

 ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นจากแต่ก่อน อันเป็นผลกระทบจาก COVID19 ซึ่งส่งผลในวงกว้างทั้งใน
ภาพรวมเศรษฐกิจ และชีวิตประจำวัน เราในฐานะ “ผู้นำ” หน่วยงานขององค์กรจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว ทั้งในภาพของการดูแล
ตนเอง ทีมงาน และองค์กร เพื่อให้สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ดังกล่าว ไปได้อย่างปลอดภัย อยู่รอด และยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์

1. ผู้เข้าอบรม หัวหน้างานในสายงานต่าง ๆ ได้เขา้ใจ New Normal วิถีปกติใหม่ ของสังคม และผลกระทบต่อลูกค้า องค์กรและ
ตัวเรา 

2. ผู้เข้าอบรม หัวหน้างานในสายงานต่าง ๆ เข้าใจบทบาทของ “ผู้นำ” ในการนำทีม พัฒนางาน เพื่อบรรลุภารกิจในยุค New 
Normal 

3. ผู้เข้าอบรม หัวหน้างานในสายงานต่าง ๆ สามารถนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไปปรบัประยุกต์ใช้ในการทำงานและ
ชีวิตประจำวัน เพื่อบรรลภุารกิจในยุค New Normal ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน 

เนื้อหาหลักสูตร  

Part 1 : เรียนรู้ เข้าใจ New Normal 

• New Normal (วิถีปกติใหม่) คืออะไร กระทบต่อใคร อย่างไร 

• New Normal กับชีวิตประจำวัน 

• New Normal กับลูกค้า 

• เราจะต้องทำอย่างไร เพื่อปรบัตัวเข้ากับ New Normal 

• Workshop ค้นหา “ความรู้” และ “ทักษะ” ท่ีจำเป็นสำหรบัการดำรงอยู่ในยุค New Normal 
Part 2 : บทบาท “ผู้นำ” ในยุค “New Normal” 

• วิเคราะหค์วามต้องการของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในยุค New Normal 
o องค์กร และ ลูกค้า ต้องการอะไร เชื่อมโยงกันอย่างไร 
o เทคนิคการสื่อสารสู่ “ทีมงาน” เพื่อให้เห็นภาพ “เป้าหมาย” เดียวกนั  

• Workshop กำหนดบทบาทของเรา เพื่อบรรลภุารกจิในการพัฒนา “งาน” และ “ทีมงาน” 
o นำทีม ด้วยการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ที่ชัดเจน 
o กำหนด “กิจกรรม” และ “แนวทาง” สู่การบรรลุเปา้หมายนั้น 

▪ เราจะทำอะไร เมื่อไหร่ และวัด “ผลสำเร็จ” ในภารกิจนั้นอย่างไร 
▪ เทคนิคการกระตุ้น และตดิตาม “ผลงาน” ของทีม 

• บทสรุปการเรียนรู้ และการขยายผล 

รูปแบบการอบรมสัมมนา 

o บรรยายหลักการทฤษฎี 30%  
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o ระดมสมอง ฝึกปฏิบัติ Workshop และนำเสนอ 70% 
o ” และ “คน” เพื่อส่งมอบงานหรอืการบริการ ต่อลูกค้า ภายใต้ “ความสุข” ที่จะมุ่งสู่ “เปา้หมาย” ของทั้งตนเองและองค์กร 

ผู้ที่เหมาะสมในการอบรม               

o พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป 
o บุคคลทั่วไปท่ีสนใจ 

วันและระยะเวลา : วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00 น.  
 

วิทยากร : อาจารย์ ธวัชชัย แสงห้าว  

o วิทยากร / ท่ีปรึกษา ด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์องค์กร การบริหารจัดการระบบบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ อาทิเช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม / สำนักงาน
ประกันสังคม / SCG / Big C / Loxley / Thai Plastic / Mitsubishi / PTT / KTB / Nissan 

o ที่ปรึกษาสมาคมนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT), รองประธานฯ มลูนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (Foundation for 
Integrated Human Development Center : iHDC), รองประธานฯ สมาคม Association of Professional Coach 
of Thailand : APC 

 

สถานที่อบรม : The Quarter Hotel (หัวลำโพง) 
 

อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา 

ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ชำระสุทธิ 

บุคคลธรรมดา 4,500 บาท 315 บาท - 4,815 บาท 

นิติบุคคล 4,500 บาท 315 บาท 135 บาท 4,680 บาท 

  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตดิต่อได้ที่ คุณธนวรรรณ  

Genius Training Co., Ltd. 

Mobile : 086-3263004 Tel : 02-0454218 

E-mail : cs@geniustraining.co.th  Line Official : @Geniustraining   Website : www.geniustraining.co.th 
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