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หลกัสูตร 2 วนั
เนืองจากผูจั้ดการเป็นตําแหน่งทสีาํคัญอยา่งยงิทจีะทําใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมายทาง
ธุรกจิตามทกีําหนดไว ้เพราะผูจั้ดการเป็นผูบ้รหิารทรัีบนโยบายจากผูบ้รหิารระดับสงูหรอื
ผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร มากระจายเป็นแผนงานลงสูภ่าคปฏบัิตใิหเ้กดิผลสาํเร็จใหเ้ป็น
รูปธรรม ตา่งก็จะอยูภ่ายใตก้ารบรหิารงาน การบรหิารจัดการ และการควบคมุ ดแูลและ
พัฒนาของผูจั้ดการทังสนิใหผู้ป้ฏบัิตงิานมคีวามรู ้ทักษะ และมคีวามตังใจในการทํางาน 
ตลอดจนมทัีศนคต ิทดีตีอ่องคก์รและงานททํีาอกีดว้ย ดังนันทักษะดา้นการบรหิาร มี
ทักษะของผูนํ้า (Leadership) และดว้ยภาวะความเป็นผูนํ้าตอ้งลงมาทํางาน สอนงาน 
ตดิตาม ใหก้ําลังใจและผลกัดันลกูนอ้งมากขนึ ตอ้งเป็นตน้แบบหรอืเป็นตวัหลัก 
(Change Agent) ในการเปลยีนแปลง 
จากผลการวจัิยขององคก์รตา่ง ๆ  ดา้นการบรหิารพบวา่ ผูบ้รหิารในองคก์รจํานวนมาก
ขาด “ภาวะผูนํ้า”จากปัญหาดังกลา่ว วันนีองคก์รชนันําตา่ง ๆ  จงึใหค้วามสําคัญในการ
พัฒนาผูนํ้าในองคก์รของตนใหเ้กง่ “เกง่คดิ เกง่คน เกง่งาน” มากยงิขนึ คอื เรอืงทา้
ทายการเปลยีนแปลงของผูนํ้า ดังนัน ผูนํ้าทดีคีอืผูท้พีรอ้มกับการเปลยีน- แปลง
ตลอดเวลา และกระตุน้ใหผู้อ้นืเปลยีนแปลงตวัเองดว้ยความเต็มใจ การพัฒนาผูอ้นื เพมิ
การเป็น “โคช้” เพอืสรา้งใหล้กูนอ้งเกดิความศรัทธา เชอืถอืและไวว้างใจ เพราะมันใจ
แลว้วา่ ความศรัทธา เชอืถอืและไวว้างใจเป็นรากฐานทสีาํคัญ ทจีะทําใหเ้กดิการยอมรับ
ฟังคําชแีจง และพรอ้มทจีะพัฒนาหรอืปรับปรุงตนเอง ตามทผีูนํ้าทมีใหค้ําแนะนําปรกึษา
อยา่งเต็มใจ
เนอืหาการเรยีนรูเ้วลา 09:00-16:00 น.

1. การปรบัเปลยีนกรอบความคดิ (Paradigm Shift) ในการบรหิารทมีงาน
2. รูจ้กั เขา้ใจคุณลกัษณะพฤตกิรรมของลกูนอ้งของมนษุยใ์น 4 มติ ิ
มารูจั้กตนเองและลกูนอ้งแตล่ะ Styte กันดกีวา่ 
การวเิคราะหค์ณุลักษณะพฤตกิรรมของลกูนอ้ง จากการสังเกต การพดู/นําเสยีง/ ภาษาทา่ทาง
Work Shop : คณุจะรับมอืและสอืสารกับลกูนอ้งแตล่ะ Styte ไดอ้ยา่งไร ?
Work Shop : การสรา้งแรงจงูใจกับลกูนอ้งแตล่ะ Styte
3.   บทบาทหนา้ทแีละความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการ

- ผูนํ้ากับผูจั้ดการแตกตา่งกนัอยา่งไร        - คณุสมบัตแิหง่การเป็นผูจั้ดการ
- ปัจจัยแหง่ความสําเร็จของผูจั้ดการ
4. การบรหิารและสรา้งสมดุลของพนกังานทแีตกตา่งกนั 
- การบรหิารลกูนอ้งแตล่ะ Styte     - ความผกูพันของพนักงาน (Employee Engagement)
- ลักษณะของบรรยากาศแหง่ความสําเร็จ     - Work Shop : การบรหิารลกูนอ้งแตล่ะ Styte 
5.  ปจัจยัทกีอ่ใหเ้กดิบรรยากาศแหง่ความสาํเร็จ
- ความเขา้ใจในตัวพนักงาน                  - สรา้งความไวว้างใจ (Build Trust)
- การสอืสารทมีปีระสทิธภิาพ                 - การทํางานเป็นทมี
6.   Coaching Skill
- การโคช้ คอือะไร/โคช้เพอือะไร/โคช้อยา่งไร         - กระบวนการโคช้
- จําลองสถานการณใ์นการโคช้ ลกูนอ้งแตล่ะ Styte ไดอ้ยา่งไร
 7. สรา้งความศรทัธาและเชอืถอื
- ตอกยําสงิทดี ี(Accentuate the Positive)
- เมอืเกดิความผดิพลาด จงเบยีงเบนพลัง(When Mistakes Occur, Redirect the Energy)
- วธิีการชมเชยและการตอบสนอง (Providing constructive Feedback)
 8.  กลยุทธก์าร Feedback 
- ความสําคัญของการประเมนิผลงานและแจง้ผลงาน
- การสรา้งความไวใ้จและมสีว่นรว่มในผลงาน (Partnering for Performance)
- ความเขา้ใจในตัวพนักงานและการคน้หาความคาดหวังของพนักงาน
- Key Success Factor และขอ้พงึระวังในการ Coaching and Feedback ผลงาน
9. การสรา้งแรงจงูใจเชงิบวกตอ่การทาํงานของพนกังาน
วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้
1. เพอืใหผู้บ้รหิารไดเ้รยีนรูว้า่บทบาทหนา้ทแีละความรับผดิชอบของผูจั้ดการทมีตีอ่องคก์รและ
ผูใ้ตบ้ังคับบญัชา
2. เพอืสรา้งความเขา้ใจในธรรมชาตขิองการเปลยีนแปลง เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการทํางาน 
และมคีวามรูแ้ละมคีวามสขุกับการพฒันาทมีงานในฐานะโคช้ และเสรมิทักษะในการสรา้งให ้
ลกูนอ้งเกดิความไวว้างใจและศรัทธาในตัวผูนํ้าทมี
3. เพอืสรา้งทักษะในการ Coaching & Feedback ของการพัฒนาผูอ้นืดว้ยความเป็นผูนํ้า และเป็น
แนวทางสูก่ารพัฒนาตัวเองใหเ้ป็นผูบ้รหิารทปีระสบความสําเร็จ   

รูปแบบการเรียนรู้
- การบรรยายแบบมสีว่นร่วม
- กรณีศกึษาจากองคก์รอนื ๆ
- กจิกรรมการสรา้งทัศนคตเิชงิบวก
- แบบวเิคราะหพ์ฤตกิรรมรายบุคคล 
- Work Shop 
-จําลองสถานการณใ์นการ Coaching 

and Feedback 
- สอืมัลตมิเีดยี



อัตราคา่ลงทะเบยีน

ราคาปกตทิา่นละ 8,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 8,560 บาท

สมัครกอ่นวันท ี22 กรกกฎาคม 2559            ทา่นละ 7,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพมิ)
  

 เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทจี่าย 3% ได ้

ราคานีรวมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร

ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถนําไปบันทกึหักคา่ใชจ้่ายทางบัญชไีด ้200 %

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน

แบบฟอรม์สําหรับลงทะเบยีนเพอืเขา้ร่วมสัมมนา

       ชอืหน่วยงาน / บรษัิท......................................................................................................................

        
       ทอียูบ่รษัิท....................................................................................................................................

                  
                  1. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

                  
                  2. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชอื................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

                   โทรศัพท ์...............................  ตอ่ ........................................ โทรสาร ....................................

บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั ทอียู ่16/54 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน 

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

 เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0735553003036

 เช็คขดีคร่อมสงัจา่ย บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากดั

 โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขทบีัญช ี 391-211414-7

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มคัรสามารถทจีะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทที่านยกเลกิกอ่นวนังาน 10 วนั บรษัิทฯ จะหกัคา่ธุรการ 
รอ้ยละ 15 ของคา่สมคัร และในกรณีทที่านยกเลกิกอ่นวนังาน 7 วนั บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมคัร

   นอกเหนือจากนีแลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทังสนิ การจองมผีลเมอืชําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้และโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in 
   เพอืเป็นหลกัฐานในการสํารองทนัีง

หลักสูตร Professional Manager 


