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         ค านิยามของหวัหน้างานท่ีดีและหลกัการบริหารงาน คือ การท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยอาศยัความร่วมมือของ

ผูอ้ื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซ่ึงจะช่วยใหท่้านกา้วหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหวัใจของลกูน้อง เราจึงเรียกว่า 

พฤติกรรมการน าท่ีเหมาะสม เพราะเรามีความเช่ือว่า การท างานใหส้ าเร็จ ท่านตอ้งแกปั้ญหามากกว่าท่ีจะหนีปัญหา ท่าน

ตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคและถา้ท่านตอ้งเป็นหวัหน้า ท่านหนีคนไม่ได้

หวัหน้างานมีหน้าท่ีสรา้งท่ีท างานใหเ้ป็นดินแดนสวรรคท่ี์มีคนท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข โดยเฉพาะผูบ้ริหารท่ีดี

ไดน้ั้นตอ้งมีทศันคติท่ีดี และมีภาวะผูน้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ หลกัสตูรศิลปะการเป็นหวัหน้างานท่ีดีในปัจจุบนั จะเป็น

ค าตอบของท่านเอง

วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร

ประโยชนต์อ่องคก์าร

- ท าใหม้ีผลงานเพิ่มขึ้ น

- ท าใหง้านด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว ไม่คัง่คา้งอยูท่ี่ผูบ้งัคบับญัชา

- ช่วยแกปั้ญหางานซ ้าซอ้น ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

- เป็นการช่วยใหไ้ดผ้ลงานจากทุกคนในองคก์าร

- เป็นการสรา้งระเบียบแบบแผนท่ีดีในองคก์าร

- ช่วยเสริมสรา้งสามคัคีธรรมในการท างาน

ประโยชนแ์ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

- มีความพึงพอใจท่ีไดร้บัความไวว้างใจ

- ไดร้บัโอกาสแสดงความสามารถ

- เป็นการฝึกใหม้ีความรบัผิดชอบในการดว้ยการจดัการท่ีเป็นระบบ

- เป็นการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

- มีช่องทางไดแ้สดงความคิดริเร่ิม จากการบริหารท่ีถูกตอ้ง

- มีขวญัและก าลงัใจในการท างานดี ดว้ยจิตวิทยาการส่ือสารอยา่งมืออาชีพ

ประโยชนแ์ก่ตวัผูบ้งัคบับญัชา

- แบ่งเบาภาระในงานขององคก์ร

- มีเวลาริเร่ิมงานใหม่ และสามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

- ทราบความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และกระจายงานไดถู้กตอ้ง

- ช่วยใหท้ราบปัญหาของงาน และคนอยา่งถูกตอ้งตามส่ิงท่ีเกิดขึ้ นจริง

- ไดร้บัความจงรกัภกัดีจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยศิลปะดา้นจติวิทยาการบริหาร

หวัขอ้หลกัสูตร

กรอบความคิดผูน้ า

· การส่งเสริมทศันคติของตนเอง

· ปรบัมุมคิดสู่ผูจ้ดัการมืออาชีพ

· 5 หลกัคิดท่ีเป็นปัญหาในการท างาน
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รูเ้รื่องการจดัการ

· การท างานเชิงรุก อยา่งมืออาชีพ

· การวางแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

· หลกัคิดในการบริหาร (การบริหารงาน)

· การประเมินผลงานในการท างาน

· การเจรจาเพื่อความส าเร็จ (การบริหารคน)

· การขดัจดัขอ้โตแ้ยง้ สู่ความสรา้งสรรคใ์นการท างานเป็นทีม

เทคนิคการเป็นผูน้ าที่มีประสิทธิภาพ

· การจงูใจ และมอบหมายงาน

เทคนิคการเป็นโคช้ สูก่ารสอนอยา่งมืออาชีพ

· การกระจายงาน และการส่ือสาร

· จิตวิทยาการเป็นผูน้ าและมดัใจลกูน้อง

รูก้ารสรา้งทีมงาน

· ความสามารถท างานภายใตว้ิกฤติความกดดนั ในการท างานเป็นทีม

· การเขา้ใจธรรมชาติของมนุษยเ์พื่อการบริหารบุคคล

· การสรา้งความสมดุลการท างานเป็นทีม

วิธีการด าเนินการ  เป็นการสมัมนาเชิงปฏบิติัการ ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าเป็นกิจกรรมกลุ่ม 

การระดมสมอง การฟัง การบรรยาย และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสมัมนา รวมถึงการมีภาพตวัอยา่งประกอบ

แนวทางการฝึกอบรม

• การบรรยายปรบัทศันคติ

• ตวัอยา่ง

• ฝึกปฏบิติั (Work Shop)

วิทยากร อ. ประกาศิต สพฤกษศ์รี

(บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอลค์โชวจ์งูใจใหเ้ห็นคณุค่า)  

ผูม้ีประสบการณท์ างานดา้นฝึกอบรม และศึกษาในการสรา้งส านึกและทศันคติความคิดไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการสรา้ง

ความสมัพนัธ ์และจิตวิทยาการท างาน เป็นวิทยากรใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครฐัและเอกชน เป็นอาจารยพ์ิเศษสอนของ

มหาวิทยาลยัต่างๆ เช่น มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม เป็นตน้



บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู่ 16/54 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

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

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้

•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถน าไปบนัทึกหกัค่าใชจ้่ายทางบญัชีได ้200 %

ลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มสมัมนา

ชื่อบริษัท /หน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................

ที่อยูบ่ริษัท ..................................................................................................................................................................................................................

                  
1. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

2. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

3. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

4. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

5. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................
                  

โทรศัพท์ ...................................................................... เบอร์ต่อ....................................................... โทรสาร .............................................

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

หมายเหตุ : ผู้สมัครแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการร้อยละ 15 ของค่าสมัคร และในกรณีที่
ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากน้ีแล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น การจองมีผลเมื่อช าระเงิน
เรยีบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพื่อเปน็หลักฐานในการส ารองท่ีน่ังเท่าน้ัน

อตัราคา่ลงทะเบยีน

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% = 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2560   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท เท่านั้น!! (ไมร่วม Vat.)
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