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 Onsite Training พร้อมรับใบวุฒิบัตร 
หลักสูตร  ภาวะผู้น าและการบริหารพฒันาคน  (LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS) 

ส าหรับ ผู้บริหารระดบัต้นและระดับกลาง 
 

วันพุธท่ี  21  ธันวาคม  2565  เวลา  09.00 -16.00  น. (อบรม 6 ช่ัวโมง) 

สถานที่ St.James Hotel  สุขุมวิท 26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ กรุงเทพ ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!     

 
l 

วิทยากร : ดร.พพิฒัน์พล   เพช็รเท่ียง 
 

แนวทางการพฒันา : Result-based Goals (Managerial Skills) 
การประเมินผลและติดตามความสามารถ 
ระดบัความสามารถ  

ระดบั 1 ระบุปัจจยั แนวทาง เป้าหมาย หรอืแผนงานการท างานใหบ้รรลุผลตามปัจจยัอยา่งสรา้งสรรค์ 
ระดบั 2 สือ่สาร และกระตุน้ใหท้มีงานเขา้ใจทศิทางการท างาน สง่เสรมิสนบัสนุนศกัยภาพ และ   
           ความสามารถทีเ่หมาะสมของแต่ละบุคคล 

 ระดบั 3 วเิคราะหปั์ญหา มขีอ้เสนอแนะการปฏบิตังิานสม ่าเสมอ เปิดโอกาส สง่เสรมิ และสรา้งบรรยากาศ 
                   ในการท างาน 

ระดบั 4 ออกแบบ และพฒันางาน พฒันาคน ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ และการเปลีย่นแปลง ดว้ยการ 
           สือ่สารแบบมสีว่นร่วม 

 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมพีลงัการเป็นผูน้ าทีแ่ทจ้รงิทีส่ามารถขบัเคลื่อนตนเอง ทมีงาน และองคก์รไปสู่

ความส าเรจ็อยา่งยัง่ยนื  

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมปรบัทศันคตใินการเป็นผูน้ ายุคใหมใ่หพ้รอ้มรบัมอืกบัสถานการณ์ทา้ทายต่างๆ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลสงูสุด  

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมพฒันาทกัษะการมภีาวะผูน้ า และการบรหิารจดัการคนทีส่รา้งสรรค ์อนัน าไปสู่
การเกดิความคดิสรา้งสรรค ์วธิกีารแกปั้ญหา และทางออกใหม่ๆ  เพือ่พฒันาการปฏบิตังิาน  

4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมน าคุณสมบตั ิและวธิปีฏบิตัขิองผูน้ าทีม่ปีระสทิธผิลไปประยุกตใ์ช ้ในการสรา้ง
บรรยากาศการท างานแบบร่วมแรงร่วมใจ และไวเ้นื้อเชื่อใจในองคก์ร  
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5. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมน าองคร์วมของคุณสมบตั ิและวธิกีารเป็นผูน้ าไปประยุกตใ์ชก้บัสถานการณ์ และ
ความทา้ทายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติจรงิ ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล  

 

หวัข้อการอบรม 

ส่วนท่ี 1 ผู้น าและภาวะผู้น า (Leader and Leadership) 
1. ความเข้าใจเก่ียวกบัผู้น าและภาวะผู้น า 

▪ ความหมายและความส าคญัระหว่าง “ผูน้ า” กบั “ภาวะผูน้ า”  
▪ ความแตกต่างระหว่าง “ผูจ้ดัการทีด่”ี กบั “ผูน้ าทีย่ ิง่ใหญ่” 
▪ คน้หาสไตลก์ารเป็นผูน้ าของคุณทีเ่ป็นจุดแขง็  

2. กระบวนการบริหารจดัการของผู้น าเพือ่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
▪ PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques 
▪ INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction Techniques 

3. ทกัษะภาวะผู้น า (Leadership Competency) กบัความสามารถการบริหารจดัการท่ีมุ่งความส าเรจ็ 
ขององคก์ร   
▪ ความรูใ้นธุรกจิของหน่วยงาน (Business Acumen) 
▪ ความเป็นเจา้ของและจติส านึกทางธุรกจิ (Entrepreneurship) 
▪ การแกปั้ญหาและการตดัสนิใจ (Problem Solving and Decision Making) 
▪ การบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลง (Change Management) 
▪ การสือ่สารแบบมสีว่นร่วม (Participative Communication) 
WORKSHOP ฝึกทกัษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ภาวะผู้น าของหวัหน้างานในการท างาน”  

ส่วนท่ี 2 การบริหารพฒันาคน (People Development) 
1. ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรบัรู้ (Perception)  

▪ อ่านขาด! บุคลกิและพฤตกิรรมของแต่ละคน เพือ่จดัสรรงาน 
▪ เขา้ใจและยอมรบัในรปูแบบพฤตกิรรมของคนอื่น 
▪ รูค้วามถนดัของตวัเองและคนอื่น เพือ่คน้หาจุดเด่น และสิง่ทีค่วรพฒันา 

2. การพฒันาศกัยภาพผู้น ารุ่นใหม่ (New Age Leadership) และพฒันาทีมงานสไตล ์CPA 
▪ การออกความคดิ (Concept) 
▪ การก าหนดกระบวนการ (Process) 
▪ การน าไปใชใ้หบ้รรลุเป้าหมาย (Application) 

3. ผู้น ากบัการพฒันาทีมงานสไตลโ์ค้ช (Leader as Coach) 
▪ หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัการโคช้ชิง่ 
▪ ความแตกต่างของการสอบงานแบบโคช้ชิง่กบัรปูแบบอื่นๆ 
▪ กระบวนการสอนงานในรปูแบบโคช้ชิง่  
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▪ การใหค้ าปรกึษา สรา้งแรงจงูใจ และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพื่อการพฒันาอยา่งสรา้งสรรค ์(Counseling 
& Motivation & Feedback) 

WORKSHOP  ฝึกทกัษะกิจกรรมการเรียนรู้  “การพฒันาศกัยภาพผู้น ารุ่นใหม่ (New Age 

Leadership)  ด้วยการประยกุตใ์ช้ CPA กบัการปฏิบติังานจริง และส่ือสารกบัทีมงานอย่างมี 
   ศิลปะ “ART” A : Approach : เขา้หาและการบรหิารคนตามสภาวการณ์และสไตล์การท างาน 

 R : Rapport : พชิติจติใตส้ านึกและจงูใจทมีงานกบัความแตกต่างทางบุคลกิภาพอนั  
                        สง่ผลต่อความไวว้างใจ และความขดัแยง้ของผูค้น 

                                T : Trust : การสรา้งความไวว้างใจ และสรา้งศรทัธาส าหรบัผูน้ า 

  สรปุประเดน็/ค าถามแลกเปล่ียนประสบการณ์/ปิดการสมัมนา 

วิธีการฝึกอบรม – สมัมนา 
เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ร่วมกนั (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ประกอบดว้ย 
 การบรรยาย    กจิกรรม และเกม      การแสดงออก 
 กลุ่มสมัพนัธ ์  การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ  

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

 

รายละเอียดหลักสูตรอืน่ ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter                   
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com ,   jiww456@gmail.com 

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
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วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพือ่ยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล ์ : 

hrdzentertraining@gmail.com, Line : hrdzenter    (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมคัร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   

 
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างย่ิงในการให้บริการ เพือ่การพฒันาบุคลากรในองค์กรของท่าน 

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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