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จดัอบรม วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.00-16.00 น. 

 

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

ระดบั 1 ระบุปัจจยั แนวทาง เป้าหมาย หรอืแผนงานการท างานใหบ้รรลุผลตามปัจจยัอย่างสรา้งสรรค ์
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 าเรจ็อย่างยัง่ยนื  
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมปรบัทศันคตใินการเป็นผูน้ ายคุใหมใ่หพ้รอ้มรบัมอืกบัสถานการณ์ทา้ทายต่างๆได้

อย่างมปีระสทิธผิลสงูสุด  

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมพฒันาทกัษะการมภีาวะผูน้ า และการบรหิารจดัการคนทีส่รา้งสรรค ์อนัน าไปสูก่าร
เกดิความคดิสรา้งสรรค ์วธิกีารแกปั้ญหา และทางออกใหม่ๆ  เพือ่พฒันาการปฏบิตังิาน  

4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมน าคุณสมบตั ิและวธิปีฏบิตัขิองผูน้ าทีม่ปีระสทิธผิลไปประยุกตใ์ช ้ในการสรา้ง
บรรยากาศการท างานแบบร่วมแรงร่วมใจ และไวเ้นื้อเชือ่ใจในองคก์ร  

5. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมน าองคร์วมของคุณสมบตั ิและวธิกีารเป็นผูน้ าไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ และ
ความทา้ทายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติจรงิ ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล  
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ประเดน็การสมัมนา  
ส่วนท่ี 1 ผูน้ าและภาวะผูน้ า (Leader and Leadership) 

1. ความเข้าใจเก่ียวกบัผูน้ าและภาวะผูน้ า 
▪ ความหมายและความส าคญัระหวา่ง “ผูน้ า” กบั “ภาวะผูน้ า”  
▪ ความแตกต่างระหวา่ง “ผูจ้ดัการทีด่”ี กบั “ผูน้ าทีย่ ิง่ใหญ่” 
▪ คน้หาสไตลก์ารเป็นผูน้ าของคุณทีเ่ป็นจุดแขง็  

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

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

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

▪ อ่านขาด! บุคลกิและพฤตกิรรมของแต่ละคน เพือ่จดัสรรงาน 
▪ เขา้ใจและยอมรบัในรปูแบบพฤตกิรรมของคนอื่น 
▪ รูค้วามถนดัของตวัเองและคนอื่น เพือ่คน้หาจุดเด่น และสิง่ทีค่วรพฒันา 

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

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

WORKSHOP  ฝึกทกัษะกิจกรรมการเรียนรู้  “การพฒันาศกัยภาพผูน้ ารุ่นใหม่ (New Age 
Leadership)  ด้วยการประยกุตใ์ช้ CPA กบัการปฏิบติังานจริง และส่ือสารกบัทีมงานอย่างมี 

   ศิลปะ “ART” A : Approach : เขา้หาและการบรหิารคนตามสภาวการณ์และสไตลก์ารท างาน 
 R : Rapport : พชิติจติใตส้ านึกและจงูใจทมีงานกบัความแตกต่างทางบุคลกิภาพอนั  
                        สง่ผลต่อความไวว้างใจ และความขดัแยง้ของผูค้น 

                                T : Trust : การสรา้งความไวว้างใจ และสรา้งศรทัธาส าหรบัผูน้ า 

  สรปุประเดน็/ค าถามแลกเปล่ียนประสบการณ์/ปิดการสมัมนา 

วิธีการฝึกอบรม – สมัมนา 
เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีย่น

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

วิทยากรน าการสมัมนา 
ดร.พิพฒัน์พล  เพช็รเท่ียง (อ.ปีเตอร/์ดร.ป๊ืด) 
▪ Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER 
▪ ทีป่รกึษาพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ร : DE WISDOM Training Institute 
▪ ทีป่รกึษาอสิระพฒันาพนกังานขายและพนกังานสมัพนัธล์กูคา้ดว้ยกระบวนการ 

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center 
▪ ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบหลกัสตูร และเครือ่งมอืส าหรบัการพฒันาบคุลากรมากกวา่ 10 ปี 

อดีตท่ีท างาน  
▪ ทีป่รกึษาอาวุโสดา้นพฒันาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)  
▪ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาบคุลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.) 
▪ ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน) 
▪ ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารสว่นหน้า และผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel 

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok 
อตัราคา่อบรม Online Training (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม) 

•  

คา่อบรม  ราคากอ่น 

VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3 % ราคาสทุธ ิ

   คา่สมัมนา 1 ทา่น 2,500 175 (75) 2,600 

วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้
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1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรพัย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

   ชือ่บัญช ี หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Limited 
Partnership) 
          และ Scan Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Limited Partnership) 

 
ส ารองทีน่ ัง่ ตดิตอ่คณุตุม้  โทร 086-6183752   
สอบถามและส ารองทีน่ ัง่ตดิตอ่ : ฝ่ายอบรม   Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True) 
หรอื E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com  
 
www.ptstraining.in.th 

 
ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองคก์ร ติดต่อ คุณอรัญญา 086-6183752 

 

www.ptstraining.co.th  
ค่าใช้จ่ายสามารถน าไปหกัลดหย่อยทางภาษีได้, มีใบประกาศนียบัตรใหผู้้เข้าอบรมทุกทา่น 

กรณีหกัภาษี ณ ที่จา่ย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลชูั่น 
เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 
 
 

mailto:aranya.chaidejsuriya@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
http://www.ptstraining.co.th/
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แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

หลกัสตูร ภาวะผ ูน้ าและการบรหิารพฒันาคน 

LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS 
ผ ูบ้ริหารระดบัตน้และระดบักลาง 

สง่มาที ่info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   _________________________________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________ 
  ชือ่ผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

3. ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

4. ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

 
 


