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                     Leadership & Management Skills  
                                   เพิ่มศักยภาพ พัฒนาภาวะผู้นํา 

วันท่ี  25 สิงหาคม 2565  
เวลา 09.00-16.00 น  Novotel Bangkok Hotel สุขมุวิท 20 

 
หลักการและเหตผุล 
การเป็นหัวหนา้ หรอืผูจั้ดการ อาจเป็นเพยีงตําแหน่งหรอืหวัโขนทีบ่คุคลคนนัน้ไดรั้บการแตง่ตัง้ แตก่ารสรา้งภาวะผูนํ้าเป็น
อกีหนึง่ทักษะจนกลายเป็นนสิยัทีเ่ป็นไปโดยอัตโนมัตใินทีส่ดุ  

หลกัสตูรน้ีจงึไดอ้อกแบบขึน้ สําหรับการพัฒนาความรู ้ความเขา้ใจของการนําทฤษฏ ีและแนวทางการเสรมิสรา้งภาวะ
ผูนํ้าขึน้มาใหส้ามารถใชไ้ดต้ามสถานการณ์ตา่งๆไดเ้หมาะสม  
  
วัตถุประสงค ์
1. พัฒนาความรู ้ความเขา้ใจดา้นทฤษฏกีารเป็นผูนํ้าทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์  
2. เสรมิสรา้งความสามารถในการสือ่สารในการสัง่การทีม่ปีระสทิธภิาพ  
3. เรยีนรูเ้ทคนคิการบรหิารความขัดแยง้อยา่งสรา้งสรรคข์องทมีงาน  
4.นําความรูค้วามสามารถไปปรับใชใ้นการพัฒนาภาวะผูนํ้าของตนเองใหบ้รรลคุวามสําเร็จของตนและธรุกจิ  
 

 เนือ้หาการอบรม    
 
หลกัสตูร 1 วนั   เวลา 09.00-16.00 น.  
1.    กรอบความคดิและแนวทางการสรา้งภาวะผูนํ้า  
2.  ความเหมอืนทีแ่ตกตา่งระหวา่ง “ผูนํ้า กบั ผูจั้ดการ” และ “ภาวะผูนํ้า (Leadership) กับ การบรหิาร (Management)”  
3.  วถิแีหง่ภาวะผูนํ้า  
          -  To Solve a problem เพือ่แกปั้ญหา   
          -  To Support teamwork เพือ่เกือ้หนุนทมีงาน 
          -  To Share vision เพือ่แบง่ปันวสิยัทศัน ์
          -  To Show a role model เพือ่เป็นแบบอยา่ง 
          -  To School a new leader เพือ่สรา้งผูนํ้าคนใหม ่
 
4.  บทบาทผูนํ้าในการขับเคลือ่นองคก์รสูค่วามสาํเร็จ  
          -  Pathfinding การกําหนดทศิทาง   
          -  Aligning การปรับกระบวน  
          -  Empowering การปลดปลอ่ยศักยภาพของลกูนอ้ง  
          -  Modeling การเป็นแบบอยา่ง 
 
5.  หลักการฟันฝ่าอปุสรรคขวากหนามสูย่อดเขาแหง่ความสาํเร็จแหง่ภาวะผูนํ้า (The C-O-R-E of Leadership) 
          -  Control ความสามารถในการควบคมุสถานการณ์ 
          -  Ownership ความรับผดิชอบตอ่ปัญหา โดยไมก่ลา่วโทษหรอืปัดสวะ 
          -  Reach ยืน่มอืเขา้ไปแกไ้ขในฐานะจ่าฝงู 
          -  Endurance มคีวามอดึ ทนทานตอ่สภาวะกดดนัอยา่งไมย่อ่ทอ้ 
 
6.  กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ (The I-D-E-A-S steps) 
          -  Identify a problem ระบปัุญหาทีเ่กดิขึน้ใหช้ดัเจน 
          -  Data collection รวบรวมขอ้มลูตา่งๆ 
          -  Establish a solution กําหนดแนวทางแกปั้ญหา 
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          -  Act & analyze ลงมอืปฏบิตัแิละวเิคราะห ์
          -  Standard & select  กาํหนดเกณฑม์าตรฐานและเลอืกใชใ้หเ้หมาะ 
 
7.  2(CD) วธิกีารพัฒนาลกูนอ้ง 4 ลกัษณะ 
          -  การ Counseling กับลกูนอ้งที ่High skill / Low will ทกัษะสงู / ใจตก  
          -  การ Coaching กบัลกูนอ้งที ่High skill / High will ทกัษะสงู / ใจตืน่  
          -  การ Directing กบัลกูนอ้งที ่Low skill / Low will ทกัษะตํา่ / ใจตก  
          -  การ Delegating กับลกูนอ้งที ่Low skill / High will ทกัษะสงู / ใจตืน่  
8.  เทคนคิการจัดการความขัดแยง้ในทมีงาน 
9.  ศลิปะการโนม้นา้วใจผูค้น 
 �วทิยากร  
 วิทยากร   อาจารยพ์รเทพ ฉนัทนาวี 

การศึกษา 
• ปรญิญาโท จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคก์าร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ประสบการณท์าํงาน 
• ผูอ้าํนวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บรษิัท มหวฒัน ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั  
• ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบคุคล กลุ่มบรษิัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
• ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา 

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาองคก์รและฝึกอบรม บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั 

• ท่ีปรกึษาและวิทยากรดา้นทรพัยากรบคุคล 

 

กลุม่เปา้หมาย  Chief Engineer, Supervisor , หวัหนา้งาน Senior Manager  
 
ระยะเวลา 1  วนั 
  

 วิธีการอบรม                                                                                                                                       
• การบรรยายแบบมสีว่นรว่ม (Participative Technique) และเรยีนรูผ้่านกจิกรรม (Activity Based Learning)                                                                                                                           
• การระดมสมองรว่มกนัและกจิกรรมรปูแบบตา่งๆ (Role Play & Workshop)       
 

 ประโยชนท์ีผู้่เข้าอบรมจะได้รับ        
• เรยีนรูห้ลักการบรหิารคน-งานเพือ่การทํางานอยา่งเต็มศกัยภาพ  
• สามารถนําหลักการจากเรยีนรูไ้ปพัฒนางานใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้ 
• สรา้งความแข็งแกรง่ ลดความขัดแยง้และแกไ้ขปัญหาอปุสรรคในทมีงาน 

 

                    อัตราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 2 ทา่นๆละ 3,700 259 111 3,848 

สมคัร 3 ทา่นๆละ 3,500 245 105 3,640 
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วธิกีารชําระเงนิ: 

1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรุงเทพ (สะสมทรัพย)์ สาขาโลตสัรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และ Scan Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจ่ีาย (ถา้ม)ี มาที ่E-mail : ptstraining3@gmail.com 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จ่าย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 

 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา (ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com; 
 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอรม์การลงทะเบยีน 

Leadership & Management Skills 
    เพิ่มศักยภาพ พัฒนาภาวะผู้นํา 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 
   
   บรษิทั______________________________________________________________________________ 

   ทีอ่ยู่ออกใบกํากบัภาษ_ี_________________________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี__________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์________________________ต่อ_______ 

   Fax: _____________________     E-mail: _____________________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________ 

 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ 
กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ่้ายทางภาษีนิติบุคคลได ้200% ของค่าใชจ่้ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 
 


