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หลักสูตร

4 Dimension of Leadership Development
4 มิติในการพัฒนาภาวะผู้นา
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมแกรนด์สข
ุ ม
ุ วิท

หลักการและเหตุผล
หากจะพูดถึง “การเป็ นผู้นา” คงไม่มีใครปฏิเสธท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ของไทย คนหนึง่ ที่ชื่อว่า “อานันท์ ปั นยารชุน ซึง่ ได้ กล่าว
นิยามคาว่าผู้นาไว้ ว่า “ผู้นาที่ดีคือ ผู้ที่ผ้ อู ื่นอยากเดินตาม โดยไม่ต้องใช้ กาลังบังคับ และหากย้ อนกลับมาถามว่า ผู้นาในองค์กรท่านล่ะ
เป็ นอย่างไร...ดังนันจึ
้ งอยากให้ “ท่าน” มาเรี ยนรู้และก้ าวไปด้ วยกันในการพัฒนาขีดความสามารถ “ภาวะผู้นา” ให้ เกิดขึ ้น ในองค์กรของ
ท่าน
วัตถุประสงค์

: เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม...
 มีหลักการและเทคนิคการเสริมสร้ าง ภาวะผู้นา ที่มีประสิทธิภาพที่เปี่ ยมประสิทธิผลกับการขับเคลื่อนองค์กร
 ลงมือฝึ กปฏิบตั วิ ิธีการ “ปลดปล่อย” ภาวะผู้นาออกมาใช้ งานได้ อย่างเหมาะสม
หัวข้ อการอบรม
 คุณคือใคร ? .ในคน 7 ประเภทที่องค์กรของท่าน
 แบบทดสอบ : เกณฑ์ในการแยกแยะระหว่าง”ผู้นา” (Leader) กับ “ผู้ตาม” (Follower)
 4 มิติที่บรรดา “ผู้นา” ต้ องถูก ทดสอบ และ ต้ อง “สอบผ่าน”
- การสร้ างการยอมรับ-การนาและวิสย
ั ทัศน์-การแก้ ปัญหาและใช้ อานาจ
- การสร้ างทายาทผู้นา
 มิตทิ ่ ี 1 : การสร้ างการยอมรับ กับ โจทย์ 4 ด้ าน “ว่ าที่ผ้ ูนา “ต้ องทาอะไร” และ”ทาอย่ างไร” แล้ ว “ได้ อะไร
o ระดับที่ “เหนือกว่ า ระดับเดียวกัน
o ระดับที่ “ต่ากว่ า-ระดับที่ ข้ ามสายงาน”
 มิตทิ ่ ี 2 : การนาและวิสัยทัศน์ กับ โจทย์ 4 ด้ าน “ว่ าที่ผ้ ูนา “ต้ องทาอะไร” และ”ทาอย่ างไร” แล้ ว “ได้ อะไร
o ระดับที่ “เหนือกว่ า ระดับเดียวกัน
o ระดับที่ “ต่ากว่ า-ระดับที่ ข้ ามสายงาน”
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 มิตทิ ่ ี 3 : การแก้ ปัญหาและใช้ อานาจ กับ โจทย์ 2 ด้ าน ว่ าที่ผ้ ูนา “ต้ องทาอะไร” และ”ทาอย่ างไร” แล้ ว
“ได้ อะไร
 การแก้ ปัญหาคน กับ คน 12 แบบ
o การแก้ ปัญหา”งาน” กับปั ญหา 3 ช่ วงให้ “ยั่งยืน”
o กรณีศึกษา “ท่ านแก้ ปัญหาแบบใด (เฮง เก่ ง ชวย ห่ วย)
 มิตทิ ี่ 4 : การสร้ างทายาทผู้นา กับ โจทย์ 4 ด้ าน ว่ าที่ผ้ ูนา “ต้ องทาอะไร” และ”ทาอย่ างไร” แล้ ว “ได้ อะไร
o การให้ คาปรึกษา (Counseling)
o การสอนงานขณะปฏิบตั งิ าน (OJT : On the Job Training)
o การสอนแนะ (Coaching)
o การเป็ นพี่เลี ้ยง (Mentoring)
 5 ระดับของ ผู้นาในองค์กร : เส้ นทางที่ทา่ น ต้ องก้ าวไปให้ ถึง (See you on the Top)
o 1 นาตนเองได้ (Leading Your Self)
o 2 นาคนอื่นได้ (Lead the Others)
o 3. นากลุม่ คน (Lead Group)
o 4. นาหน่วยงานได้ (Lead Department)
o 5. นาข้ ามหน่วยงานได้ (Lead Cross Functional)
 ข้ อพึงปฏิบตั แิ ละข้ อพึงละเว้ นของ “ผู้นา”ในองค์กร
 ความฉลาดทางอารมณ์ 6 ประการกับการแก้ ปัญหาคน-งาน-สถานการณ์ตา่ ง ๆที่เกิดขณะประสานงานกับ
หน่วยงาน/หรื อฝ่ ายงานภายใน
วิธีการฝึ กอบรม:
 บรรยายนา กิจกรรม เกม บทบาทสมมติ ชมวิดีโอคลิป ถกอภิปราย และฝึ กปฏิบตั ิ
ระยะเวลาการฝึ กอบรม:
 1 วัน
เหมาะสาหรับ:
 หัวหน้ างาน พนักงานระดับอาวุโส ผู้จดั การ ผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาทักษะภาวะ
ผู้นาให้ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้น
วิทยากร : อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี (ประวัตติ ามเอกสารแนบ)
การศึกษา
 ปริ ญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริ ญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสบการณ์ ทางาน
 ผู้อานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริ ษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
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ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม่ บริ ษัท ทีซีซี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านทรัพยากรบุคคล
ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครื อโอสถสภา
ฯลฯ
Fee Seminar/ อัตราค่าลงทะเบียน ต่อ 1 คน
(รวมค่าวิทยากร เอกสารบรรยาย)
ค่าอบรม (Seminar Fee)
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

ั
ค่าสมมนา
/ 1 ท่าน

3,800

266

(114)

3,952

Early Bird ชาระล่วงหน้า

3,400

238

(102)

3,536

วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
1. ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชนั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชนั่ (Professional Training
Solution Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
3. หัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูขน
หจก.โปรเฟสชน
ั่
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com
กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

4 Dimension of Leadership Development
4 มิติในการพัฒนาภาวะผู้นา
บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี_____________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _____________ต่อ_______
Fax: _____________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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