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Outline ดร.พพัิฒน์พล 

การพฒันาทกัษะการบรหิารจดัการผูจ้ดัการ 
SMART MANAGER SKILLS  

 

วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืWอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืWอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 

                       ประสบการณทํ์างาน ทีWปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
                     บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตี) ฟร ีจํากดั (พฒันาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 
                    - ผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
                และการพฒันาบคุลากร กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นช ั�นแนล กรุป๊ จํากดั 

 
 

25 มถินุายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

วตัถปุระสงค ์
1. เพืWอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจและเรยีนรูห้นา้ทีW ความรับผดิชอบ และการบรหิารจัดการสําหรับ
ผูจั้ดการในการสรา้งมาตรฐานระดับความสามารถของผูจั้ดการทีWสามารถนําทมีงานใหป้ฏบัิตงิานไดต้รงตาม
วัตถปุระสงคข์ององคก์ร 

2. เพืWอเรยีนรูว้ธิบีรกิารจัดการสาํหรับการพัฒนาตนเองอย่างผูจั้ดการมอือาชพี ดว้ยการคน้หาพรอ้มพัฒนาตนเอง 
สูค่วามสําเร็จในการบรหิารจัดการงานโดยมององคก์ร เพืWอนร่วมงาน และลูกนอ้งอยา่งเขา้ใจ พรอ้มจะพัฒนา
ไปดว้ยกัน 

3. เพืWอพัฒนาทักษะการบรหิารจัดการผูจั้ดการ (Managerial Competencies) สูค่วามสาํเร็จในอาชพีดว้ยการ
บรหิารเชงิกลยทุธแ์ละวสิัยทศัน ์การวเิคราะหปั์ญหาและการตัดสนิใจ การบรหิารจัดการงาน ภาวะผูนํ้าและการ
พัฒนาทมี และการสืWอสาร ซึWงเป็นสว่นสําคัญทีWทําใหก้ารปฏบิตังิานประสบความสําเร็จ โดยรว่มกนัแลกเปลีWยน
ประสบการณก์ับวทิยากร และผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทา่นอืWนๆ จากประสบการณ์จรงิทีWสามารถนําไปปรับใชใ้นการ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. เพืWอพัฒนาทักษะพเิศษสําหรับการบรหิารจัดการ “คน” และ “ผลงาน” ดว้ยการใหคํ้าปรกึษาและเป็นพีWเลีmยงทีWด ี
โดยสามารถแยกแยะ สังเกตพฤตกิรรมลกูนอ้งระหวา่งการใหค้ําปรกึษา แนะนําเพืWอพัฒนา “ผลงาน” และ 
“คน” อย่างมขีั mนตอน 

 

ประเด็นการสมัมนา  
สว่นที� 1   ความสามารถพื)นฐานตามตําแหนง่งาน  
1. บทบาทหนา้ทีW ความรับผดิชอบและการบรหิารจัดการคณุสมบัตขิองผูจั้ดการตามมาตรฐาน Managerial 
Competencies 
• การบรหิารเชงิกลยทุธแ์ละวสัิยทศัน ์ (Strategic Management/Vision) 
• การวเิคราะหปั์ญหาและการตัดสนิใจ (Problem Solving and Decision Making) 
• การบรหิารจัดการงาน (Task Management) 
• ภาวะผูนํ้าและการพัฒนาทมี (Leadership and Team Development) 
• การสืWอสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation) 
• กจิกรรมการเรยีนรู ้: ระดมความคดิกลุม่ทมีงานผูจั้ดการเพืWอทําความเขา้ใจรายละเอยีดจําเป็นของ
Managerial Competencies แต่ละคณุสมบตั ิ  

2. คา่ชีmวัดสําหรับการกําหนดมาตรฐานศกัยภาพและผลการปฏบิัตงิาน (Potential and Performance Indicator) 
3. วธิกีารพัฒนาทกัษะความสามารถการบรหิารจัดการสาํหรับผูจั้ดการทีWมุง่ความสําเร็จในองคก์ร 
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4. ฝึกทกัษะกจิกรรมการเรยีนรู ้“ทกัษะการเป็นผูจั้ดการตาม Managerial Competencies” 
• WORKSHOP GROUP 1: การบรหิารเชงิกลยทุธแ์ละวสัิยทศัน ์ (Strategic Management/Vision) 
• WORKSHOP GROUP 2: การวเิคราะหปั์ญหาและการตัดสนิใจ (Problem Solving and Decision  
Making) 

• WORKSHOP GROUP 3: การบรหิารจัดการงาน (Task Management) 
• WORKSHOP GROUP 4: ภาวะผูนํ้าและการพัฒนาทมี (Leadership and Team Development) 
• WORKSHOP GROUP 5: การสืWอสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation) 

 
สว่นที� 2   ทกัษะพเิศษสําหรบัการบรหิารจดัการ “คน” และ “ผลงาน” ดว้ยการใหค้ําปรกึษาและเป็นพี�เลี)ยง  
4. พืmนฐานความรูเ้กีWยวกบัความคดิ และการวเิคราะหค์วามเขา้ใจธรรมชาตขิองคน และลักษณะของคนประเภท
ตา่งๆ 

5. รูปแบบการสืWอสารของผูใ้หคํ้าปรกึษาสูค่วามมัWนใจและตรงใจกนัทั mงสองฝ่าย  
6. จติวทิยาทีWผูใ้หคํ้าปรกึษากบัการแจง้ผลการปฏบิัตงิานทีWด ี

• การแจง้ผลการทีWจะมผีลกระทบทางบวก 
• การแจง้ผลการทีWจะมผีลกระทบทางลบ 
• เรืWองทีWหัวหนา้พงึระมัดระวังในการแจง้ผล 

7. การแจง้ผลการประเมนิต่อผูใ้ตบ้ังคับบญัชา หรอืลูกนอ้งทราบจดุแข็งและจดุออ่น 
ในการปฏบิตังิาน  

• เพืWอการแกไ้ขปรับปรุง 
• เพืWอพัฒนาพฤตกิรรมการปฏบิตังิาน 
• เพืWอบรรลเุป้าหมาย หรอืมาตรฐานการปฏบัิตงิานทีWกําหนด 

8. วธิกีารใหคํ้าปรกึษาเพืWอพัฒนา “คน” 
• การใหคํ้าปรกึษาเพืWอการแกปั้ญหาเกีWยวกบัอารมณ ์(Emotion) 
• การใหคํ้าปรกึษาเพืWอการแกปั้ญหาเกีWยวกบัผลประโยชน ์(Benefits) 
• การใหคํ้าปรกึษาเพืWอการแกปั้ญหาเกีWยวกบัขอ้เท็จจรงิ (Fact) 

กจิกรรมฝึกทกัษะ : การใหคํ้าปรกึษาจากกรณีศกึษาขององคก์ร เพืWอการพัฒนาคน 
9. วธิกีารใหคํ้าปรกึษาเพืWอพัฒนา “ผลงาน” 

• การใหคํ้าปรกึษาเพืWอกําหนดเป้าหมายการทํางาน (Reaching Agreement) 
• การใหคํ้าปรกึษาเพืWอปรับปรุงงาน (Improvement) 
• การใหคํ้าปรกึษาเพืWอพัฒนาผลงาน (Reinforcement)  
• การใหคํ้าปรกึษาเพืWอประเมนิผลงาน (Performance Review) 

กจิกรรมฝึกทกัษะ : การใหคํ้าปรกึษาจากกรณีศกึษาขององคก์ร เพืWอการพัฒนาผลงาน 
10. แบบฟอรม์สงัเกตพฤตกิรรมและความสามารถการใหคํ้าปรกึษา 10 ขั mนตอน 

• การสรา้งบรรยากาศอยา่งเป็นกันเอง 
• การเปิดโอกาสใหลู้กนอ้งไดพู้ด 
• การฟังดว้ยความเขา้ใจ 
• การฟังดว้ยความเห็นอกเห็นใจ 
• การถามเพืWอความกระจ่างและความชดัเจน 
• การทําความเขา้ใจในปัญหาใหต้รงกนั 
• การทําความเขา้ใจในสาเหตุของปัญหา 
• การบอกความตอ้งการของหัวหนา้ 
• การจัดแผน หรอืแนวทางในการแกปั้ญหาร่วมกนั 
• ลกูนอ้งรูส้กึสบายใจ หลังการพูดคยุ 

11. สรปุประเด็น/คําถามแลกเปลี�ยนประสบการณ์/ปิดการสมัมนา    
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
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อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ชําระภายใน 25 มถิุนายน 2562  

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 
บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 10 มถิุนายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 
 
วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีm 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีW 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีW 014-2-63503-8 

          ชืWอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีW 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืWอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืWอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัWงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีWจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีWไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
อบรม, สมัมนา, ฝึกอบรม, พัฒนาทักษะ, ผูจ้ัดการ, Manager, บรหิารจัดการ, ผูนํ้า, พัฒนาทมี, บรหิารคน, หวัหนา้งาน, Management 


