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หลกัสตูร Professional Manager

หลกัสูตร 2 วนั

         เน่ืองจากผูจ้ดัการเป็นตาํแหน่งท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะทาํใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตามท่ีกาํหนดไว ้เพราะผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารท่ีรบันโยบาย

จากผูบ้ริหารระดบัสงูหรือผูบ้ริหารสงูสุดขององคก์ร มากระจายเป็นแผนงานลงสู่ภาคปฏิบติัใหเ้กิดผลสาํเร็จใหเ้ป็นรปูธรรม ต่างก็จะอยูภ่ายใตก้าร

บริหารงาน การบริหารจดัการ และการควบคุม ดแูลและพฒันาของผูจ้ดัการทั้งส้ินใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรู ้ทกัษะ และมีความตั้งใจในการทาํงาน ตลอดจนมี

ทศันคติ ท่ีดีต่อองคก์รและงานท่ีทาํอีกดว้ย ดงัน้ันทกัษะดา้นการบริหาร มีทกัษะของผูนํ้า (Leadership) และดว้ยภาวะความเป็นผูนํ้าตอ้งลงมาทาํงาน สอน

งาน ติดตาม ใหก้าํลงัใจและผลกัดนัลกูนอ้งมากขึ้ น ตอ้งเป็นตน้แบบหรือเป็นตวัหลกั (Change Agent) ในการเปล่ียนแปลง

          จากผลการวจิยัขององคก์รต่าง ๆ ดา้นการบริหารพบวา่ ผูบ้ริหารในองคก์รจาํนวนมากขาด “ภาวะผูนํ้า”จากปัญหาดงักล่าว วนัน้ีองคก์รชั้นนําต่าง ๆ 

จึงใหค้วามสาํคญัในการพฒันาผูนํ้าในองคก์รของตนใหเ้กง่ “เกง่คิด เกง่คน เกง่งาน” มากยิง่ขึ้ น คือ เร่ืองทา้ทายการเปล่ียนแปลงของผูนํ้า ดงัน้ัน ผูนํ้าท่ีดี

คือผูท่ี้พรอ้มกบัการเปล่ียน-แปลงตลอดเวลา และกระตุน้ใหผู้อ่ื้นเปล่ียนแปลงตวัเองดว้ยความเต็มใจ การพฒันาผูอ่ื้น เพิ่มการเป็น “โคช้” เพื่อสรา้งให้

ลกูนอ้งเกิดความศรทัธา เช่ือถือและไวว้างใจ เพราะมัน่ใจแลว้วา่ ความศรทัธา เช่ือถือและไวว้างใจเป็นรากฐานท่ีสาํคญั ท่ีจะทาํใหเ้กิดการยอมรบัฟังคาํช้ีแจง 

และพรอ้มท่ีจะพฒันาหรือปรบัปรุงตนเอง ตามท่ีผูนํ้าทีมใหค้าํแนะนําปรึกษาอยา่งเต็มใจ

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้

1. เพื่อใหผู้บ้ริหารไดเ้รียนรูว้า่บทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการท่ีมีต่อองคก์รและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

2. เพื่อสรา้งความเขา้ใจในธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง เสริมสรา้งประสิทธิภาพในการทาํงานและมีความรูแ้ละมีความสุขกบัการพฒันาทีมงานในฐานะ

โคช้ และเสริมทกัษะในการสรา้งใหล้กูนอ้งเกิดความไวว้างใจและศรทัธาในตวัผูนํ้าทีม

3. เพื่อสรา้งทกัษะในการ Coaching & Feedback ของการพฒันาผูอ่ื้นดว้ยความเป็นผูนํ้า และเป็นแนวทางสู่การพฒันาตวัเองใหเ้ป็นผูบ้ริหารท่ีประสบ

ความสาํเร็จ

เน้ือหาการเรียนรูเ้วลา 09:00-16:00 น.

1. การปรบัเปล่ียนกรอบความคิด (Paradigm Shift) ในการบริหารทีมงาน

2. รูจ้กั เขา้ใจคุณลกัษณะพฤติกรรมของลกูนอ้งของมนุษยใ์น 4มิติ

    มารูจ้กัตนเองและลกูนอ้งแต่ละ Styteกนัดีกวา่ การวเิคราะหคุ์ณลกัษณะพฤติกรรมของลกูนอ้ง จากการสงัเกต การพดู/น้ําเสียง/ ภาษาท่าทาง

    Work Shop : คุณจะรบัมือและส่ือสารกบัลกูนอ้งแต่ละ Styteไดอ้ยา่งไร ?Work Shop : การสรา้งแรงจงูใจกบัลกูนอ้งแต่ละ Styte

3. บทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการ

   -ผูนํ้ากบัผูจ้ดัการแตกต่างกนัอยา่งไร –คุณสมบติัแหง่การเป็นผูจ้ดัการ              -ปัจจยัแหง่ความสาํเร็จของผูจ้ดัการ

4. การบริหารและสรา้งสมดุลของพนักงานท่ีแตกต่างกนั

  -การบริหารลกูนอ้งแต่ละ Styte-ความผกูพนัของพนักงาน (Employee Engagement)

-ลกัษณะของบรรยากาศแหง่ความสาํเร็จ -Work Shop : การบริหารลกูนอ้งแต่ละ Styte

5. ปัจจยัท่ีกอ่ใหเ้กิดบรรยากาศแหง่ความสาํเร็จ

  -ความเขา้ใจในตวัพนักงาน -สรา้งความไวว้างใจ (Build Trust)                                   -การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ -การทาํงานเป็นทีม

6. Coaching Skill

-การโคช้ คืออะไร/โคช้เพ่ืออะไร/โคช้อยา่งไร           -กระบวนการโคช้                         -จาํลองสถานการณใ์นการโคช้ ลกูนอ้งแต่ละ Styteไดอ้ยา่งไร

7. สรา้งความศรทัธาและเช่ือถือ

  -เม่ือเกิดความผิดพลาด จงเบ่ียงเบนพลงั(When Mistakes Occur, Redirect the Energy)  

-วธีิการชมเชยและการตอบสนอง (Providing constructive Feedback)

8. กลยุทธก์าร Feedback

-ความสาํคญัของการประเมินผลงานและแจง้ผลงาน                         -การสรา้งความไวใ้จและมีส่วนรว่มในผลงาน (Partnering for Performance)

-Key Success Factor และขอ้พึงระวงัในการ Coaching and Feedback ผลงาน

9. การสรา้งแรงจงูใจเชิงบวกต่อการทาํงานของพนักงาน

วิทยากร       ดร.อิทธินนัท ์สนัทศั 

ปริญญาเอก สาขาการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ปริญญาโท สาขาการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ปริญญาตรี สาขาจิตวทิยาการจดัการ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

จดัอบรมวนัท่ี 26-27 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด ์สุขุมวิท 6



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร Professional Manager

ราคาทา่นละ 8,000 บาท + VAT 7% = 8,320 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 23 เมษายน 2561 เหลือเพียง! ท่านละ 7,000 บาท (ราคาไมร่วม Vat)

บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

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

•  ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

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

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

                  
1. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

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

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

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่


