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หลักสูตร หลักสูตร 22  วันวัน
เนื่องจากผูจัดการเปนตําแหนงท่ีสําคัญอยางย่ิงท่ีจะทําใหองคกรบรรลุเปาหมายทาง
ธุรกิจตามท่ีกําหนดไว เพราะผูจัดการเปนผูบริหารท่ีรับนโยบายจากผูบริหารระดับสูงหรือ
ผูบริหารสูงสุดขององคกร มากระจายเปนแผนงานลงสูภาคปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จใหเปน
รูปธรรม ตางก็จะอยูภายใตการบริหารงาน การบริหารจัดการ และการควบคุม ดูแลและ
พัฒนาของผูจัดการท้ังสิ้นใหผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะ และมีความตั้งใจในการทํางาน 
ตลอดจนมีทัศนคติ ท่ีดีตอองคกรและงานท่ีทําอีกดวย ดังนั้นทักษะดานการบริหาร มี
ทักษะของผูนํา (Leadership) และดวยภาวะความเปนผูนําตองลงมาทํางาน สอนงาน 
ติดตาม ใหกําลังใจและผลักดันลูกนองมากขึ้น ตองเปนตนแบบหรือเปนตัวหลัก 
(Change Agent) ในการเปลี่ยนแปลง 
จากผลการวิจัยขององคกรตาง ๆ ดานการบริหารพบวา ผูบริหารในองคกรจํานวนมาก
ขาด “ภาวะผูนํา”จากปญหาดังกลาว วันนี้องคกรช้ันนําตาง ๆ จึงใหความสําคัญในการ
พัฒนาผูนําในองคกรของตนใหเกง “เกงคิด เกงคน เกงงาน” มากย่ิงขึ้น คือ เรื่องทา
ทายการเปลี่ยนแปลงของผูนํา ดังนั้น ผูนําท่ีดีคือผูท่ีพรอมกับการเปลี่ยน- แปลง
ตลอดเวลา และกระตุนใหผูอื่นเปลี่ยนแปลงตัวเองดวยความเต็มใจ การพัฒนาผูอื่น เพิ่ม
การเปน “โคช” เพื่อสรางใหลูกนองเกิดความศรัทธา เช่ือถือและไววางใจ เพราะม่ันใจ
แลววา ความศรัทธา เช่ือถือและไววางใจเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีจะทําใหเกิดการยอมรับ
ฟงคําช้ีแจง และพรอมท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง ตามท่ีผูนําทีมใหคําแนะนําปรึกษา
อยางเต็มใจ
เน้ือหาการเรียนรูเวลา เน้ือหาการเรียนรูเวลา 0909::0000--1616::00 00 นน..

1. การปรับเปล่ียนกรอบความคิด (Paradigm Shift) ในการบริหารทีมงาน
2. รูจัก เขาใจคุณลักษณะพฤติกรรมของลูกนองของมนุษยใน 4 มิติ 
มารูจักตนเองและลูกนองแตละ Styte กันดีกวา 
การวิเคราะหคุณลักษณะพฤติกรรมของลูกนอง จากการสังเกต การพูด/นํ้าเสียง/ ภาษาทาทาง
Work Shop : คุณจะรับมือและส่ือสารกับลูกนองแตละ Styte ไดอยางไร ?
Work Shop : การสรางแรงจูงใจกับลูกนองแตละ Styte
3.   บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ

- ผูนํากับผูจัดการแตกตางกันอยางไร        - คุณสมบัติแหงการเปนผูจัดการ
- ปจจัยแหงความสําเร็จของผูจัดการ
4. การบริหารและสรางสมดุลของพนักงานที่แตกตางกัน 
- การบริหารลูกนองแตละ Styte     - ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)
- ลักษณะของบรรยากาศแหงความสําเร็จ     - Work Shop : การบริหารลูกนองแตละ Styte 
5.  ปจจัยที่กอใหเกิดบรรยากาศแหงความสําเร็จ
- ความเขาใจในตัวพนักงาน                  - สรางความไววางใจ (Build Trust)
- การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ                 - การทํางานเปนทีม
6.   Coaching Skill
- การโคช คืออะไร/โคชเพื่ออะไร/โคชอยางไร         - กระบวนการโคช
- จําลองสถานการณในการโคช ลูกนองแตละ Styte ไดอยางไร
 7. สรางความศรัทธาและเช่ือถือ
- ตอกย้ําส่ิงท่ีดี (Accentuate the Positive)
- เมื่อเกิดความผิดพลาด จงเบี่ยงเบนพลัง(When Mistakes Occur, Redirect the Energy)
- วิธีการชมเชยและการตอบสนอง (Providing constructive Feedback)
 8.  กลยุทธการ Feedback 
- ความสําคัญของการประเมินผลงานและแจงผลงาน
- การสรางความไวใจและมีสวนรวมในผลงาน (Partnering for Performance)
- ความเขาใจในตัวพนักงานและการคนหาความคาดหวังของพนักงาน
- Key Success Factor และขอพึงระวังในการ Coaching and Feedback ผลงาน
9. การสรางแรงจูงใจเชิงบวกตอการทํางานของพนักงาน
วัตถุประสงคการเรียนรู วัตถุประสงคการเรียนรู 
1. เพื่อใหผูบริหารไดเรียนรูวาบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการท่ีมีตอองคกรและ
ผูใตบังคับบัญชา
2. เพื่อสรางความเขาใจในธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง เสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน 
และมีความรูและมีความสุขกับการพัฒนาทีมงานในฐานะโคช และเสริมทักษะในการสรางให
ลูกนองเกิดความไววางใจและศรัทธาในตัวผูนําทีม
3. เพื่อสรางทักษะในการ Coaching & Feedback ของการพัฒนาผูอื่นดวยความเปนผูนํา และเปน
แนวทางสูการพัฒนาตัวเองใหเปนผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จ   

รูปแบบการเรียนรู
- การบรรยายแบบมีสวนรวม
- กรณีศึกษาจากองคกรอ่ืน ๆ
- กิจกรรมการสรางทัศนคติเชิงบวก
- แบบวิเคราะหพฤติกรรมรายบุคคล 
- Work Shop 
-จําลองสถานการณในการ Coaching 

and Feedback 
- สื่อมัลติมีเดีย



อัตราคาลงทะเบียน

ราคาปกติทานละ 8,000 บาท + VAT 7% รวมเปน 8,560 บาท

สมัครกอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2558            ทานละ 7,000 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 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  E-mail :info@perfecttrainingandservice.com

 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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