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หลักสูตร 1 วัน
การเปนหัวหนา หรือผูจัดการ อาจเปนเพียงตําแหนงหรือหัวโขนท่ีบุคคล
คนนั้นไดรับการแตงตั้ง แตการสรางภาวะผูนําเปนอีกหนึ่งทักษะท่ีตองเรียนรู 
สั่งสม และพัฒนาขึ้นมา ดังนั้น กระบวนการเสริมสรางผูนํา จึงมิใชเพียงแค
มอบหมายหรือแตงตั้งตําแหนงใหเทานั้น ตองเริ่มตนจากการใหหลักการ วิธีการ ฝก
ปฏิบัติ และทดสอบ ซึมซับหลอหลอมสูพฤติกรรมจนกลายเปนนิสัยท่ีเปนไปโดย
อัตโนมัติในท่ีสุด
หลักสูตรนี้จึงไดออกแบบขึ้น สําหรับการพัฒนาความรู ความเขาใจของการนํา
ทฤษฏี และแนวทางการเสริมสรางภาวะผูนําขึ้นมาใหสามารถใชไดตามสถานการณ
ตางๆไดเหมาะสม
เนื้อหา เวลา 09.00-16.00 น.
1.  กรอบความคิดและแนวทางการสรางภาวะผูนํา 
2.  ความเหมือนท่ีแตกตางระหวาง “ผูนํา กับ ผูจัดการ”                                                 
และ “ภาวะผูนํา (Leadership) กับ การบริหาร (Management)”
3.  วิถีแหงภาวะผูนํา

- To Solve a problem เพื่อแกปญหา  
- To Support teamwork เพื่อเกื้อหนุนทีมงาน
- To Share vision เพื่อแบงปนวิสัยทัศน
- To Show a role model เพื่อเปนแบบอยาง
- To School a new leader เพื่อสรางผูนําคนใหม

4.  บทบาทผูนําในการขับเคลื่อนองคกรสูความสําเร็จ
- Pathfinding การกําหนดทิศทาง  - Aligning การปรับกระบวน
- Enpowering การปลดปลอยศักยภาพของลูกนอง
- Modeling การเปนแบบอยาง

5.  หลักการฟนฝาอุปสรรคขวากหนามสูยอดเขาแหงความสําเร็จแหงภาวะผูนํา 
(The C-O-R-E of Leadership)

- Control ความสามารถในการควบคุมสถานการณ
- Ownership ความรับผิดชอบตอปญหา โดยไมกลาวโทษหรือปดสวะ
- Reach ย่ืนมือเขาไปแกไขในฐานะจาฝูง
- Endurance มีความอึด ทนทานตอสภาวะกดดันอยางไมยอทอ

6.  กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ (The I-D-E-A-S steps)
- Identify a problem ระบุปญหาท่ีเกิดขึ้นใหชัดเจน
- Data collection รวบรวมขอมูลตางๆ
- Establish a solution กําหนดแนวทางแกปญหา
- Act & analyze ลงมือปฏิบัติและวิเคราะห
- Standard & select  กําหนดเกณฑมาตรฐานและเลือกใชใหเหมาะ

7.  2(CD) วิธีการพัฒนาลูกนอง 4 ลักษณะ
          - การ Counseling กับลูกนองท่ี High skill / Low will ทักษะสูง / ใจตก 
          - การ Coaching กับลูกนองท่ี High skill / High will ทักษะสูง / ใจตื่น 
          - การ Directing กับลูกนองท่ี Low skill / Low will ทักษะต่ํา / ใจตก 
          - การ Delegating กับลูกนองท่ี Low skill / High will ทักษะสูง / ใจตื่น 
8.  เทคนิคการจัดการความขัดแยงในทีมงาน
9.  ศิลปะการโนมนาวใจผูคน

วัตถุประสงค 
1.พัฒนาความรู ความเขาใจดานทฤษฏีการเปนผูนําท้ังศาสตรและศิลป
2.เสริมสรางความสามารถในการสื่อสารในการสั่งการท่ีมีประสิทธิภาพ
3.เรียนรูเทคนิคการบริหารความขัดแยงอยางสรางสรรคของทีมงาน 
4.นําความรูความสามารถไปปรับใชในการพัฒนาภาวะผูนําของตนเอง                                                   
ใหบรรลุความสําเร็จของตนและธุรกิจ



อัตราคาลงทะเบียน

ราคาปกติทานละ 3,800 บาท + VAT 7% รวมเปน 4,066 บาท

สมัครกอนวันที่ 12  มีนาคม  2558           ทานละ 3,300 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)
  

 เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3% ได

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารวางและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จคาลงทะเบียน สามารถนําไปบันทึกหักคาใชจายทางบัญชีได 200 %

แบบฟอรมลงทะเบียน

แบบฟอรมสําหรับลงทะเบียนเพื่อเขารวมสัมมนา

       ช่ือหนวยงาน / บริษัท......................................................................................................................

        
       ท่ีอยูบริษัท....................................................................................................................................

                  
                  1. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                  
                  2. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

3. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                   โทรศัพท ...............................  ตอ ........................................ โทรสาร ....................................

บริษัท   เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด ที่อยู 16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
       

กรุงเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0735553003036

 เช็คขีดครอมสั่งจาย บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขที่บัญชี 391-211414-7

การแจงยกเลิก: ผูสมัครสามารถที่จะยกเลิกการเขาอบรมได ในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักคาธุรการ 
รอยละ 15 ของคาสมัคร และในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินรอยละ 50 ของคาสมัคร

   นอกเหนือจากนี้แลว บริษัทฯ จะไมคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น การจองมีผลเม่ือชําระเงินเรียบรอยแลวและโปรดแฟกซใบ Pay-in 
   เพ่ือเปนหลักฐานในการสํารองที่นั่ง
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