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จดัอบรมวนัท่ี 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด ์สุขุมวิท 6

หลกัสูตร 2 วนั  

          เน่ืองจากผูจ้ดัการเป็นต าแหน่งท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะท าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตามท่ีก าหนดไว ้เพราะผูจ้ดัการเป็นผู ้บริหารที่รบั

นโยบายจากผูบ้ริหารระดบัสงูหรือผูบ้ริหารสงูสุดขององคก์ร มากระจายเป็นแผนงานลงสู่ภาคปฏิบติัใหเ้กิดผลส าเร็จใหเ้ป็นรปูธรรม ต่างก็จะอยู่

ภายใตก้ารบริหารงาน การบริหารจดัการ และการควบคุม ดแูลและพฒันาของผูจ้ดัการทั้งส้ินใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรู ้ทกัษะ และมคีวามตั้งใจในการ

ท างาน ตลอดจนมีทศันคติ ท่ีดีต่อองคก์รและงานท่ีท าอีกดว้ย ดงัน้ันทกัษะดา้นการบริหาร มีทกัษะของผูน้ า (Leadership) และดว้ยภาวะความเป็น

ผูน้ าตอ้งลงมาท างาน สอนงาน ติดตาม ใหก้ าลงัใจและผลกัดนัลกูนอ้งมากขึ้ น ตอ้งเป็นตน้แบบหรือเป็นตวัหลกั (Change Agent) ในการ

เปล่ียนแปลง

          จากผลการวิจยัขององคก์รต่าง ๆ ดา้นการบริหารพบวา่ ผูบ้ริหารในองคก์รจ านวนมากขาด “ภาวะผูน้ า”จากปัญหาดงักล่าว วนัน้ีองคก์รชั้น

น าต่าง ๆ จึงใหค้วามส าคญัในการพฒันาผูน้ าในองคก์รของตนใหเ้ก่ง “เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน” มากยิ่งข้ึน คือ เร่ืองทา้ทายการเปล่ียนแปลงของผูน้ า 

ดงัน้ัน ผูน้ าที่ดีคอืผูท่ี้พรอ้มกบัการเปล่ียน-แปลงตลอดเวลา และกระตุน้ใหผู้อ้ื่นเปล่ียนแปลงตวัเองดว้ยความเต็มใจ การพฒันาผูอ้ื่น เพิ่มการเป็น 

“โคช้” เพื่อสรา้งใหล้กูนอ้งเกิดความศรทัธา เชื่อถือและไวว้างใจ เพราะมัน่ใจแลว้ว่า ความศรทัธา เชื่อถือและไวว้างใจเป็นรากฐานท่ีส าคญั ท่ีจะท า

ใหเ้กิดการยอมรบัฟังค าชี้ แจง และพรอ้มท่ีจะพฒันาหรือปรบัปรุงตนเอง ตามท่ีผูน้ าทีมใหค้ าแนะน าปรึกษาอย่างเต็มใจ

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้

1. เพื่อใหผู้บ้ริหารไดเ้รียนรูว้่าบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการท่ีมีต่อองคก์รและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

2. เพื่อสรา้งความเขา้ใจในธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง เสริมสรา้งประสิทธิภาพในการท างานและมีความรูแ้ละมคีวามสุขกบัการพฒันาทีมงานใน

ฐานะโคช้ และเสริมทกัษะในการสรา้งใหล้กูนอ้งเกิดความไวว้างใจและศรทัธาในตวัผูน้ าทีม

3. เพื่อสรา้งทกัษะในการ Coaching & Feedback ของการพฒันาผูอ้ื่นดว้ยความเป็นผูน้ า และเป็นแนวทางสู่การพฒันาตวัเองใหเ้ป็นผูบ้ริหารที่

ประสบความส าเร็จ

เน้ือหาการเรียนรูเ้วลา 09:00-16:00น.

1. การปรบัเปล่ียนกรอบความคดิ (Paradigm Shift) ในการบริหารทีมงาน

2. รูจ้กั เขา้ใจคุณลกัษณะพฤติกรรมของลกูนอ้งของมนุษยใ์น 4มติิ

    มารูจ้กัตนเองและลกูนอ้งแต่ละ Styte กนัดีกว่า การวิเคราะหคุ์ณลกัษณะพฤติกรรมของลกูนอ้ง จากการสงัเกต การพดู/น ้าเสียง/ ภาษาท่าทาง

    Work Shop : คุณจะรบัมือและส่ือสารกบัลกูนอ้งแต่ละ Styte ไดอ้ยา่งไร ? Work Shop : การสรา้งแรงจงูใจกบัลกูนอ้งแต่ละ Styte

3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการ

   - ผูน้ ากบัผูจ้ดัการแตกต่างกนัอย่างไร 

   - คุณสมบติัแห่งการเป็นผูจ้ดัการ

   - ปัจจยัแห่งความส าเร็จของผูจ้ดัการ

4. การบริหารและสรา้งสมดุลของพนักงานท่ีแตกต่างกนั

   - การบริหารลกูนอ้งแต่ละ Styte-ความผกูพนัของพนักงาน

- ลกัษณะของบรรยากาศแห่งความส าเร็จ -Work Shop 

: การบริหารลกูนอ้งแต่ละ Styte

5. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดบรรยากาศแห่งความส าเร็จ

   - ความเขา้ใจในตวัพนักงาน -สรา้งความไวว้างใจ 

- การส่ือสารที่มปีระสิทธิภาพ -การท างานเป็นทีม

6. Coaching Skill

- การโคช้ คืออะไร/โคช้เพือ่อะไร/โคช้อย่างไร -กระบวนการโคช้

  - จ าลองสถานการณใ์นการโคช้ ลกูนอ้งแต่ละ Styteไดอ้ยา่งไร

7. สรา้งความศรทัธาและเชื่อถือ

  - เมื่อเกิดความผิดพลาด จงเบี่ยงเบนพลงั

- วิธีการชมเชยและการตอบสนอง (Providing constructive Feedback)

8. กลยุทธก์าร Feedback

- ความส าคญัของการประเมินผลงานและแจง้ผลงาน

  - การสรา้งความไวใ้จและมส่ีวนร่วมในผลงาน (Partnering for Performance)

- Key Success Factor และขอ้พึงระวงัในการ Coaching and Feedback ผลงาน

9. การสรา้งแรงจงูใจเชิงบวกต่อการท างานของพนักงาน

วิทยากร อาจารยอ์ิทธินนัท ์สนัทศั



บรษิทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานี้รวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถน าไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของคา่

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คนืเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อช าระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการส ารองท่ีนัง่

อตัราคา่ลงทะเบยีน

ราคาปกติท่านละ 8,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 8,360 บาท

สมคัรก่อนวนัที่ 14 กรกฎาคม 2560 เหลือเพยีง! ท่านละ 7,000 บาท (ไมร่วม Vat.)

หลกัสูตร Professional Manager


