ิ ท่าน สง่ ผู ้บริหารระดับกลางและต ้น
ขอเชญ
เข ้ารับการพัฒนาในหลักสูตร
PTS

Effective
Supervisory Leadership
Techniques
หลักสูตรการเรียนรู ้เชงิ ประสบการณ์ของ PTS
มุง่ เน ้นการปฏิบต
ั จิ ริง
ประกอบด ้วย
แนะแนวทาง 2 วัน + ปฏิบต
ั จิ ริง 2 เดือน + สรุปตอกยํ้า 1 วัน
รวมเป็ น 2 เดือน 3 วัน

จุดเด่นของหลักสูตร :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

เน้นความรูจ้ ริงและการนําไปปฏิบตั จิ ริงอย่างได้ผล
เน้นทีก่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูเ้ รียน
เน้นวิธกี ารเรียนรูแ้ บบ “ดวงตาเห็นธรรม” ด้วยตนเอง
แนวความคิด ประยุกต์จากทฤษฏีใหม่ลา่ สุด ของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คําอธิบายกระชับ ชัดเจน เป็ นรูปธรรม
พร้อมเครือ่ งมือ PTS People Analytics© และ PTS People Metrics© ใช้วเิ คราะห์ วัดและประเมิน
ประสิทธิภาพของการเป็ นผูน้ ําและบังคับบัญชา ในหัวข้อต่าง ๆ ทีเ่ รียนรู้

ผูจ้ ดั การ และหัวหน้าทีมงานในองค์กรของท่าน เมือ่ ผ่านหลักสูตรนี้ แล้วจะเป็ นผูท้ ี่ :
(1) สามารถนําทีมทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูง
(2) สามารถสร้างพลังไฟในการทํางานแก่ทมี งานอย่างได้ผล
(3) สามารถสร้างวินยั การทํางานแก่ทมี งานอย่างได้ผล
(4) เหนี่ยวนําให้พนักงานรักองค์กร และพยายามสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
(5) ทําให้องค์กรของท่านมีขดี ความสามารถทีส่ งู ขึน้ พร้อมทีจ่ ะแข่งขันกับระดับนานาชาติ

หลักสูตรนี้
จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพผูบ้ ริหารระดับกลางและต้นของท่าน
และ Boost Productivity ของทีมงาน และบริษทั ของท่าน อย่างได้ผลชัดเจน เป็ นรูปธรรม
1
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เนื้ อหาของหลักสูตรการเรียนรู ้

วันที่ 1

วันที่ 2

ภาค
ปฏิบตั ิ

Module 1 พฤติกรรมผูน้ ําทีม่ ปี ระสิทธิภาพ :
(1.1) สิง่ ทีห่ วั หน้าทีมจะต้องทํา เพือ่ บริหารทีมงานให้มปี ระสิทธิภาพสูง
(1.2) วิเคราะห์สไตล์พฤติกรรมการนําและบังคับบัญชาของตนเอง
(1.3) จัดทําแผนการปรับพฤติกรรมของตนเอง เพือ่ เป็ นหัวหน้าทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
Module 2 วิเคราะห์ลกู น้อง :
(2.1) วิเคราะห์ Work Engagement และ Competence ของลูกน้องเป็ นรายบุคคล
(2.2) สิง่ ทีห่ วั หน้าจะต้องทํา เพือ่ สร้าง Work Engagement แก่ลกู น้องเป็นรายบุคคล
(2.3) จัดทําแผนเพิม่ Work Engagement แก่ลกู น้องของตนเป็ นรายบุคคล
Module 3 การสอนแนะ :
(3.1) วิธกี ารและทักษะ Coaching เพือ่ ยกระดับ Work Competence ของลูกน้องเป็นรายบุคคล
(3.2) ฝึกปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ ทักษะ และการวางผนยกระดับ Work Competence ของลูกน้อง
เป็ นรายบุคคล

Module 4 ปรับสไตล์การสังงานและมอบหมายงาน
่
:
(4.1) วิเคราะห์ลกู น้องแต่ละคนเป็ น M1-M2-M3-M4 พร้อมทําความเข้าใจในสาเหตุ
(4.2) วิเคราะห์สไตล์การสังงาน-มอบหมายงาน
่
ของตนเอง
(4.3) การปรับวิธกี ารสังงานและมอบหมายงานเพื
่
อ่ พัฒนาระดับ M ของลูกน้องเป็ นรายบุคคล
Module 5 สร้างวินยั :
(5.1) วิเคราะห์ Discipline ในการทํางานของลูกน้องเป็ นรายบุคคล
(5.2) วิธกี ารและทักษะ Counseling เพือ่ พัฒนา Discipline ของลูกน้องเป็ นรายบุคคล
(5.3) การสร้าง Positive Discipline ในทีมงานของตน
(5.4) ฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะ Counseling เพือ่ พัฒนา Discipline ของลูกน้องเป็ นรายบุคคล
(5.5) จัดทําแผนพัฒนา Discipline ในทีมงานของตน

Module 6 ปฏิบตั จิ ริง :
(6.1) นําแผนต่าง ๆ ทีไ่ ด้จดั ทําในวันที่ 1 และวันที่ 2 ของการเรียนรู้ แผนใดแผนหนึ่ง จํานวน
1 แผน มาทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมมากขึน้ และนําไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงตามขัน้ ตอน
ของ PTS
(6.2) นําเครือ่ งมือต่าง ๆ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปใช้จริง เพือ่ ทํา Pre-Test และ Post-Test
(6.3) ประเมินผลการนําแผนไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง โดยให้หวั หน้า และลูกน้องของผูเ้ ข้ารับการ
อบรมเป็ นผูป้ ระเมิน ด้วยใช้แบบประเมินของ PTS
(6.4) จัดทํารายงานผลการนําแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เปรียบเทียบ Pre-Test กับ Post-Test
(6.5) ระหว่างทดลองปฏิบตั ิ ผูเ้ รียนสามารถขอคําปรึกษาจากวิทยากรของ PTS เป็ นรายบุคคล
ได้ 4 ครัง้ (รับการโค้ชเป็ นรายบุคคล)
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Module 7 Feedback และตอกยํ้า :
(7.1) พบวิทยากรและเพือ่ นร่วมรุน่ การเรียนรูอ้ กี ครัง้ เพือ่ Presentation รายงานผลเป็ น
รายบุคคล
(7.2) วิทยากรและเพือ่ ร่วมรุน่ ช่วยกันให้กาํ ลังใจ และให้ Feedback
(7.3) ประชุมกลุม่ ย่อยเพือ่ สรุปผลการนําสิง่ ทีเ่ รียนรูไ้ ปใช้จริง
(7.4) วิทยากรให้ขอ้ แนะนําเพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารพัฒนาทีมงานให้ดยี งิ่ ขึน้ อีก
Module 8 สร้างความผูกพันกับองค์กร :
(8.1) วิเคราะห์ Organization Engagement ของลูกน้องเป็ นรายบุคคล
(8.2) สิง่ ทีห่ วั หน้าจะต้องทํา เพือ่ เพิม่ Organization Engagement แก่ลกู น้องเป็ นรายบุคคล
(8.3) จัดทําแผนเพิม่ Organization Engagement แก่ลกู น้องเป็ นรายบุคคล

วันที่ 3

*การวิ เคราะห์ ในทุกหัวข้อของหลักสูตร ใช้เครื ่องมื อ PTS People Analytics© และ PTS People Metrics© ซึ่งสงวนลิ ขสิ ทธิ์ ของ PTS

และอนุญาตให้ผูเ้ ข้าอบรมนําไปใช้ได้

หลักสูตรนี้ เหมาะสําหรับใคร
เหมาะสําหรับผูบ้ ริหารระดับกลาง ผูบ้ ริหารระดับต้น ผูน้ ําทีมงาน
หรือผูท้ อ่ี ยูใ่ นข่ายทีจ่ ะได้รบั พิจารณาให้เป็ นผูน้ ําทีมงาน

วิทยากร
1. ศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิชชาวุธ
ดุษฎีบณ
ั ฑิตทางจิตวิทยา และมหาบัณฑิตทางการศึกษา
อดีตอาจารย์ผสู้ อนและวิจยั ในสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวิจยั และพัฒนาผูบ้ ริหารทีมงาน เป็ นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ
ผูส้ ร้างระบบ PTS : The Personnel Testing System ทีใ่ ช้ในองค์กรต่าง ๆ ทัวประเทศ
่

2. อาจารย์ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์
มหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
อดีตรองคณบดีฝา่ ยบริหาร และอาจารย์ประจําคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคยปฏิบตั งิ านในภาคเอกชนมากกว่า 10 ปี และเป็ นผูบ้ ริหารในบริษทั เอกชนระหว่างประเทศ
และบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3
3

วัน-เวลา-สถานที่
รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 พฤษภาคม และ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 08:30 – 16:30 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 13-14 มิถุนายน และ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 08:30 – 16:30 น.
โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
เดินทางสะดวก เพียง 100 เมตรจากสถานี MRT สามย่าน

สําหรับท่านทีต่ อ้ งการสํารองห้องพัก กรุณาติดต่อคุณมลทิรา วรรณทอง
หัวหน้าฝา่ ยขายงานจัดเลีย้ ง โทรศัพท์ 085 660 4900 หรือ 02 238 0230 ต่อ 4141
เพือ่ ได้รบั ราคาห้องพักในอัตราพิเศษ
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“เพือ่ ให้การอบรมมีประสิทธิภาพสูงสุด”

รุ่นละไม่เกิน 30 คน

ค่าอบรม
ค่าอบรมตลอดหลักสูตร 3 วัน + 2 เดือน ท่านละ 22,500 บาท (รวมภาษี VAT 7% แล้ ว)
ลดพิเศษสําหรับผูส้ มัครและชําระเงินแต่เนิ่น ๆ*
รุน่ ที่ 1 หากสมัครและชําระค่าอบรมก่อนวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
รุน่ ที่ 2 หากสมัครและชําระค่าอบรมก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

ลดเหลือท่านละ 21,500 บาท

ลดพิเศษสําหรับผูส้ มัครตัง้ แต่ 3 ท่านขึน้ ไป*
หน่วยงานทีส่ ง่ ผูส้ มัครตัง้ แต่ 3 ท่านขึน้ ไป

ลดเหลือท่านละ 21,000 บาท

*หมายเหตุ ผูส้ มัครแต่ละท่าน รับส่วนลดได้เพียงรายการเดียว
ค่าอบรมสัมมนาในหลักสูตรนี้ สามารถนําไปลดหย่อนภาษี เงิ นได้ของบริ ษทั หรือห้างหุ้นส่วนนิ ติบุคคล 200%
ลงทะเบียนเข้ าอบรมได้ โดยคลิกที่นี่ หรื อที่ www.ptstesting.com/Course_Registration/Register.php

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
บริ ษทั อบรมและทดสอบ พีทีเอส จํากัด (www.ptstesting.com)
โทร. 02 219 2113-4 FAX 02 219 2113-4
อ. ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์ โทร. 089 488 8391 Email : chawallanat@gmail.com
คุณปวริ ศา สารภาค โทร. 089 764 7115, 02 219 2113-4 ต่อ 103 Email : pavarisa.w@gmail.com
คุณปริ ญดา วิ รานุวตั ร โทร. 084 438 3401 Email : parinda.soulwork@gmail.com
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เนื้ อหาในหลักสูตรนี้ ทั้งหมดหรือบางส่วน เคยจัดอบรมให้กบั องค์กรต่าง ๆ อาทิ
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