
กลยทุธก์ารพฒันาทกัษะผูนํ้าสมยัใหม่
(Modern Leadership Development)

วนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2565 
ณ โรงแรมโกลด ์ออรคิ์ด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดฯี-สุทธิสาร)

หลกัสตูร 1 วนั

ทา่นละ 3,900 บาท ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลกัสตูร

***สามารถหกัคา่ใชจ้่ายทางภาษไีด ้200% ของคา่ใชจ้า่ย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 
2548 เป็นตน้ไป

ในยคุสมัยใหม ่เชน่นี ้ “ภาวะผูนํ้า” ถอืเป็นหวัใจสําคญัใน
การขบัเคลือ่นคนในองคก์รใหม้ศีกัยภาพในการทํางาน โดยเฉพาะ
ในตวัหวัหนา้งาน ทีส่ว่นใหญม่ักจะยังขาดทักษะจํา ไมว่า่จะเป็นใน
เรือ่ง การสรา้งภาวะผูนํ้าใหต้วัเอง  การสือ่สารใหท้รงพลงั การ
สัง่งานหมอบหมายงาน การบรหิารคนใหม้คีวามสขุในการทํางาน
ซึง่ปัจจัยเหลา่นี ้ลว้นแลว้แตจ่ะมผีลตอ่การทํางานทัง้ส ิน้

หลกัสตูรนีเ้ป็นหลกัสตูรทีเ่นน้เพือ่การพัฒนาทักษะความ
เป็นผูนํ้า เพือ่ใหเ้กดิมมุมองแนวคดิตอ่การพัฒนาและการบรหิาร
ตนเองและลกูนอ้ง ชว่ยปรับพฤตกิรรมใหม้ภีาวะผูนํ้ามากขึน้ 
รวมทัง้ทักษะดา้นการสือ่สาร การฟัง การพดู และวธิกีารบรหิารคน
ใหไ้ดง้าน และสรา้งคนใหม้คีวามสขุในการทํางาน ผา่นการทํา
กจิกรรม Workshop และ Role Play ใหผู้เ้ขา้อบรมไดร้ว่มแชร์
ประสบการณ์และความรูจ้นสามารถนําความรูท้ีไ่ดรั้บไปพัฒนา
องคก์รการมศีกัยภาพสงูสดุ

วตัถปุระสงค์

1.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบถงึคณุลกัษณะเฉพาะของผูนํ้าที่
จําเป็นตอ้งมี

2.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเสรมิทักษะการสือ่สาร การฟัง การพดู ใหท้รง
พลงั

3.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถบรหิารคนใหไ้ดง้านดว้ย 4 เครือ่งมอื
การบรหิารงาน

4.เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้รยีนรูจ้ากการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์กบัวทิยากรและผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรมดว้ยกนั อนัจะ
นําไปสูก่ารพัฒนาภาวะผูนํ้าทีเ่หมาะสมได ้

หลกัการและเหตผุล
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop เวลา 09:00 น.-16:00 น.

Module 1 ภาวะผูนํ้ากบัคณุลกัษณะเฉพาะทีจํ่าเป็นตอ้งม ี!!!
1.บทบาทหนา้ทีจํ่าเป็นของผูนํ้าสมัยใหม่
2.คณุลกัษณะเฉพาะทีผู่นํ้าสมัยใหมต่อ้งม ี!!!
3.กจิกรรม Workshop วเิคราะหภ์าวะผูนํ้าของตนเอง
4.เทคนคิการปรับพฤตกิรรมของผูนํ้าเพือ่เสรมิสรา้งภาวะผูนํ้า
- ฝึกนํา
- ฝึกคดิ
- ฝึกทํา
Module 2 ภาวะผูนํ้ากบัการสือ่สารในงาน
5.กระบวนการสือ่สารทีด่เีพือ่สรา้งผลสําเร็จงาน
- ถกูคน
- ถกูเวลา
- ครบถว้น
- ทบทวน
6.เสรมิทักษะการฟังเพือ่สรา้งภาวะผูนํ้าใหเ้ขม้แข็ง
- ฟังอยา่งมสีติ
- ฟังใหเ้ขา้ใจ
- ฟังใหส้มบรูณ์
- ฟังแลว้คดิและวเิคราะห์
- ฟังแลว้ตอ้งสรปุได ้
7.เสรมิทักษะการพดูเพือ่สรา้งภาวะผูนํ้าใหท้รงพลงั
- พดูอยา่งเขา้ใจถงึแกน่
- พดูอยา่งทรงพลงั
- พดูอยา่งมเีหต ุมผีล
- พดูแลว้สรา้งสมัพันธ์
8.กจิกรรม Workshop เสรมิทักษะการสือ่สารเพือ่สรา้งภาวะผูนํ้าให ้
เขม้แข็ง
Module 3 ภาวะผูนํ้ากบั 4 เครือ่งมอืในการบรหิารคนใหไ้ดง้าน
9.การใช ้4 เครือ่งใชก้ารบรหิารคนใหไ้ดง้าน
- การสัง่งาน หมอบหมายงาน
- การสอนงาน
- การตดิตามงาน
- การประเมนิผลงาน
10.กจิกรรม Role Play ฝึกปฏบิตักิารบรหิารงานดว้ย 4 เครือ่งมอื 
Module 4 ภาวะผูนํ้ากบัการบรหิารคน
11.การสรา้งความสขุในการทํางาน
12.การสรา้งแรงจงูใจในการทํางาน
13.การควบคมุหรอืลดพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึปรารถนา
14.ถาม – ตอบ

เนือ้หาหลกัสตูร 

คา่ลงทะเบยีน
อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร

 อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

 บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา  

 Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอร์
ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)

 และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม์
(ไทย) จํากดั จากเยอรมนี

วทิยากร



กลยทุธก์ารพฒันาทกัษะผูนํ้าสมยัใหม่

วนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2565 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศพัท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนสํารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
 อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารชําระเงนิ

 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรงุเทพ สาขา้นแพว้
 เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
 เชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั (สํานักงานใหญ)่
99/63 ซอยพทุธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทง่คุร ุกรงุเทพฯ
10140
เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัคา่ธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ 
บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้

หมายเหต ุเมือ่ชําระคา่สมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลกัฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________
สํานักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู ่______________________________________________________________________________________________
ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศพัท_์________________ตอ่_______________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จํานวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

1 ทา่น 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00

1 ทา่น 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00

สมคัรกอ่นวนัที ่ 22 เมษายน 2565 เหลอืเพยีง! 
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