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PTS ขอเชญิทา่น สง่ผูบ้รหิารระดบักลางและตน้ 
เขา้รับการพัฒนาในหลักสตูร  
 
 

 

 

 

 

 

    หลักสตูรการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์ของ PTS 
มุง่เนน้การปฏบิตัจิรงิ 

ประกอบดว้ย  
แนะแนวทาง 2 วัน + ปฏบิตัจิรงิ 2 เดอืน + สรปุตอกย้ํา 1 วัน 

รวมเป็น 2 เดอืน 3 วัน 

      จุดเด่นของหลกัสูตร :  

(1) เน้นความรูจ้รงิและการนําไปปฏบิตัจิรงิอยา่งไดผ้ล  
(2) เน้นทีก่ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 

                  (3)  เน้นวธิกีารเรยีนรูแ้บบ “ดวงตาเหน็ธรรม” ดว้ยตนเอง 
                  (4)  แนวความคดิ ประยกุตจ์ากทฤษฏใีหมล่า่สดุ ของจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 
                  (5)  คาํอธบิายกระชบั ชดัเจน เป็นรปูธรรม 
                  (6)  พรอ้มเครือ่งมอื PTS People Analytics© และ PTS People Metrics© ใชว้เิคราะห ์วดัและประเมนิ 
                        ประสทิธภิาพของการเป็นผูนํ้าและบงัคบับญัชา ในหวัขอ้ต่าง ๆ ทีเ่รยีนรู ้

 

       ผูจ้ดัการ และหวัหนา้ทีมงานในองคก์รของท่าน เมือ่ผ่านหลกัสูตรนี้ แลว้จะเป็นผูที้ ่:  

(1) สามารถนําทมีทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพสงู 
(2) สามารถสรา้งพลงัไฟในการทาํงานแก่ทมีงานอยา่งไดผ้ล 
(3) สามารถสรา้งวนิยัการทาํงานแก่ทมีงานอยา่งไดผ้ล 
(4) เหน่ียวนําใหพ้นกังานรกัองคก์ร และพยายามสรา้งสรรคผ์ลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 
(5) ทาํใหอ้งคก์รของทา่นมขีดีความสามารถทีส่งูขึน้ พรอ้มทีจ่ะแขง่ขนักบัระดบันานาชาต ิ 

หลกัสตูรน้ี 

จะชว่ยยกระดบัประสิทธิภาพผูบ้ริหารระดบักลางและตน้ของท่าน 

และ Boost Productivity ของทีมงาน และบริษทัของท่าน อย่างไดผ้ลชดัเจน เป็นรูปธรรม 
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เนื้ อหาของหลกัสูตรการเรียนรู ้

 
  Module 1 พฤตกิรรมผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ : 

(1.1) สิง่ทีห่วัหน้าทมีจะตอ้งทาํ เพือ่บรหิารทมีงานใหม้ปีระสทิธภิาพสงู 
(1.2) วเิคราะหส์ไตลพ์ฤตกิรรมการนําและบงัคบับญัชาของตนเอง 
(1.3) จดัทาํแผนการปรบัพฤตกิรรมของตนเอง เพือ่เป็นหวัหน้าทมีทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 
Module 2 วเิคราะหล์กูน้อง : 
(2.1) วเิคราะห ์Work Engagement และ Competence ของลกูน้องเป็นรายบุคคล  
(2.2) สิง่ทีห่วัหน้าจะตอ้งทาํ เพือ่สรา้ง Work Engagement แก่ลกูน้องเป็นรายบุคคล  
(2.3) จดัทาํแผนเพิม่ Work Engagement แก่ลกูน้องของตนเป็นรายบคุคล 
Module 3 การสอนแนะ : 
(3.1) วธิกีารและทกัษะ Coaching เพือ่ยกระดบั Work Competence ของลกูน้องเป็นรายบุคคล 
(3.2) ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะห ์ทกัษะ และการวางผนยกระดบั Work Competence ของลกูน้อง

เป็นรายบุคคล 

              
                

 
  Module 4 ปรบัสไตลก์ารสัง่งานและมอบหมายงาน : 

(4.1) วเิคราะหล์กูน้องแต่ละคนเป็น M1-M2-M3-M4 พรอ้มทาํความเขา้ใจในสาเหตุ 
(4.2) วเิคราะหส์ไตลก์ารสัง่งาน-มอบหมายงาน ของตนเอง 
(4.3) การปรบัวธิกีารสัง่งานและมอบหมายงานเพือ่พฒันาระดบั M ของลกูน้องเป็นรายบุคคล 
Module 5 สรา้งวนิยั : 
(5.1) วเิคราะห ์Discipline ในการทาํงานของลกูน้องเป็นรายบุคคล 
(5.2) วธิกีารและทกัษะ Counseling  เพือ่พฒันา Discipline ของลกูน้องเป็นรายบุคคล 
(5.3) การสรา้ง Positive Discipline ในทมีงานของตน 
(5.4) ฝึกปฏบิตัทิกัษะ Counseling  เพือ่พฒันา Discipline ของลกูน้องเป็นรายบุคคล 
(5.5) จดัทาํแผนพฒันา Discipline ในทมีงานของตน 

 
 
 

Module 6  ปฏบิตัจิรงิ : 
(6.1) นําแผนต่าง ๆ ทีไ่ดจ้ดัทาํในวนัที ่1 และวนัที ่2 ของการเรยีนรู ้แผนใดแผนหนึ่ง จาํนวน  

1 แผน มาทบทวนปรบัปรุงใหเ้หมาะสมมากขึน้ และนําไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิตามขัน้ตอน 
ของ PTS 

(6.2) นําเครือ่งมอืต่าง ๆ ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปใชจ้รงิ เพือ่ทาํ Pre-Test และ Post-Test 
(6.3) ประเมนิผลการนําแผนไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ โดยใหห้วัหน้า และลกูน้องของผูเ้ขา้รบัการ 

อบรมเป็นผูป้ระเมนิ ดว้ยใชแ้บบประเมนิของ PTS  
(6.4) จดัทาํรายงานผลการนําแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิเปรยีบเทยีบ Pre-Test กบั Post-Test  
(6.5) ระหวา่งทดลองปฏบิตั ิผูเ้รยีนสามารถขอคาํปรกึษาจากวทิยากรของ PTS เป็นรายบคุคล 

ได ้4 ครัง้ (รบัการโคช้เป็นรายบคุคล) 

 

วันที่ 1

วันที่ 2

ภาค 

ปฏบิตั ิ
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  *การวิเคราะห์ในทกุหวัขอ้ของหลกัสูตร ใชเ้คร่ืองมือ PTS People Analytics© และ PTS People Metrics© ซ่ึงสงวนลิขสิทธ์ิของ PTS 
    และอนญุาตใหผู้เ้ขา้อบรมนําไปใชไ้ด ้  

 

 

 

เหมาะสําหรับผูบ้รหิารระดบักลาง ผูบ้รหิารระดบัตน้ ผูนํ้าทมีงาน 

หรอืผูท้ีอ่ยูใ่นขา่ยทีจ่ะไดร้บัพจิารณาใหเ้ป็นผูนํ้าทมีงาน 

 
 

 

 

 

1.  ศาสตราจารย ์ดร. ชยัพร วิชชาวุธ

       ดุษฎบีณัฑติทางจติวทิยา และมหาบณัฑติทางการศกึษา 

      อดตีอาจารยผ์ูส้อนและวจิยัในสาขาวชิาจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร  
      ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวจิยัและพฒันาผูบ้รหิารทมีงาน  เป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิ

      ผูส้รา้งระบบ PTS : The Personnel Testing System ทีใ่ชใ้นองคก์รต่าง ๆ ทัว่ประเทศ
 

  

 

2. อาจารยช์วลัณฐั เหล่าพูนพฒัน ์

      มหาบณัฑติทางบรหิารธุรกจิ และจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 

      อดตีรองคณบดฝีา่ยบรหิาร และอาจารยป์ระจาํคณะจติวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

      เคยปฏบิตังิานในภาคเอกชนมากกวา่ 10 ปี และเป็นผูบ้รหิารในบรษิทัเอกชนระหวา่งประเทศ  
 และบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

  Module 7 Feedback และตอกยํ้า : 
(7.1) พบวทิยากรและเพือ่นรว่มรุน่การเรยีนรูอ้กีครัง้ เพือ่ Presentation รายงานผลเป็น

รายบุคคล 
(7.2) วทิยากรและเพือ่รว่มรุน่ ชว่ยกนัใหก้าํลงัใจ และให ้Feedback  
(7.3) ประชุมกลุม่ยอ่ยเพือ่สรุปผลการนําสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ปใชจ้รงิ 
(7.4) วทิยากรใหข้อ้แนะนําเพือ่ปรบัปรุงวธิกีารพฒันาทมีงานใหด้ยีิง่ขึน้อกี  
Module 8 สรา้งความผกูพนักบัองคก์ร : 
(8.1) วเิคราะห ์Organization Engagement ของลกูน้องเป็นรายบุคคล 
(8.2) สิง่ทีห่วัหน้าจะตอ้งทาํ เพือ่เพิม่ Organization Engagement แก่ลกูน้องเป็นรายบุคคล  
(8.3) จดัทาํแผนเพิม่ Organization Engagement แก่ลกูน้องเป็นรายบุคคล 

วิทยากร 

หลกัสูตรนี้ เหมาะสาํหรบัใคร 
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วันที่ 3
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รุ่นที ่1  วนัที ่23-24 พฤษภาคม และ 1 สงิหาคม 2557 เวลา 08:30 – 16:30 น. 
รุ่นที ่2  วนัที ่13-14 มถุินายน  และ 22 สงิหาคม 2557 เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 

 โรงแรมแมนดารนิ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 

 เดนิทางสะดวก เพยีง 100 เมตรจากสถานี  MRT สามยา่น 
 

 
สาํหรบัทา่นทีต่อ้งการสาํรองหอ้งพกั กรณุาตดิต่อคุณมลทริา วรรณทอง  

หวัหน้าฝา่ยขายงานจดัเลีย้ง โทรศพัท ์085 660 4900 หรอื 02 238 0230 ต่อ 4141  

เพือ่ไดร้บัราคาหอ้งพกัในอตัราพเิศษ 

 

 

 

วนั-เวลา-สถานที ่



5 
 

                “เพือ่ใหก้ารอบรมมีประสิทธิภาพสูงสุด” 

  

 

 

 

 

 

 

ค่าอบรมตลอดหลักสตูร 3 วัน + 2 เดือน ท่านละ 22,500 บาท (รวมภาษี VAT 7% แล้ว) 

ลดพเิศษสาํหรบัผูส้มคัรและชาํระเงนิแต่เน่ิน ๆ*     
รุน่ที ่1 หากสมคัรและชาํระคา่อบรมก่อนวนัที ่8 พฤษภาคม 2557 

ลดเหลอืทา่นละ 21,500 บาท 
รุน่ที ่2 หากสมคัรและชาํระคา่อบรมก่อนวนัที ่29 พฤษภาคม 2557      

ลดพเิศษสาํหรบัผูส้มคัรตัง้แต่ 3 ทา่นขึน้ไป*          
หน่วยงานทีส่ง่ผูส้มคัรตัง้แต่ 3 ทา่นขึน้ไป ลดเหลอืทา่นละ 21,000 บาท 

 

*หมายเหตุ ผูส้มคัรแต่ละทา่น รบัสว่นลดไดเ้พยีงรายการเดยีว 
 

  ค่าอบรมสมัมนาในหลกัสตูรน้ีสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 200% 

ลงทะเบียนเข้าอบรมได้โดยคลกิท่ีน่ี หรือท่ี www.ptstesting.com/Course_Registration/Register.php 

 

ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิม่เติม 

บริษทั อบรมและทดสอบ พีทีเอส จาํกดั (www.ptstesting.com) 
โทร. 02 219 2113-4  FAX 02 219 2113-4 

อ. ชวลัณัฐ เหล่าพนูพฒัน์  โทร. 089 488 8391 Email : chawallanat@gmail.com 
คณุปวริศา สารภาค โทร. 089 764 7115, 02 219 2113-4 ต่อ 103  Email : pavarisa.w@gmail.com 

คณุปริญดา วิรานุวตัร  โทร. 084 438 3401 Email : parinda.soulwork@gmail.com 

 

รุ่นละไม่เกิน 30 คน 

ค่าอบรม 
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เนื้ อหาในหลกัสูตรนี้  ทั้งหมดหรือบางส่วน เคยจดัอบรมใหก้บัองคก์รต่าง ๆ อาทิ 

 

                                    
                                                        
               

                                   
 
         
 

                       
 
 

                     
                                                                               
 

                                                                                                                  
                      
                                             

 
         

                                                                              
    
                                                                                             
 
     


