ภาวะผูน าํ

เทคนิค
และแรงจูงใจผูใ ตบงั คับบัญชา
www.hrcenter.co.th

รุนที่

27

มอบวุฒิบัตร

อํานาจในการบังคับบัญชานั้น ไดมาตาม “หนาที่” แต “ภาวะผูนํา”
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอผูบังคับบัญชาทุกระดับนั้น “ตองสราง” จึงจะมีภาวะผูนํา และเปนที่ยอมรับของลูกนอง
หลักสูตรนี้จึงเปนประโยชนตอผูบังคับบัญชาทุกทาน ทุกสายงาน
ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการฝกอบรม
1. ไดเพิ่มพูนความรู และทักษะในการเปนหัวหนางาน ที่สอดคลองกับองคการยุคปจจุบันที่ปรับตัวตามสภาวะการบริหาร การจัดการ
สภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. มีทักษะในการพัฒนาตนเองไปสูการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจ โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ
นอกจากผลตอบแทนที่เปน “ตัวเงินและสวัสดิการ” เพื่อใหลูกนองรวมมือทํางานไปสูเปาหมายขององคการโดยมีบรรยากาศแหง
ความรวมมือรวมใจของทุก ๆ ฝาย
3. รูหลักการในการเสริมสรางแรงงานสัมพันธที่ดี เพื่อทําใหความสัมพันธระหวางฝายจัดการกับพนักงานเปนไปดวยดี ลดขอพิพาท
ดานแรงงานสัมพันธ ทั้งฝายจัดการ ฝายพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอกันกอใหเกิดบรรยากาศแหงความรวมมือสมานฉันท
4. รูวิธีในการเปนผูนําแบบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณสิ่งแวดลอม
5. รูวิธีในการสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงานใหเหมาะสมกับลูกนองประเภทตาง ๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
6. รูหลักการบริหารงานบุคคลในภาพกวาง ๆ
7. ไดรับการปูพื้นฐานความรู และทักษะในการเปนผูนํา รูวิธีจูงใจลูกนองในภาวะการณตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการกาวขึ้นไปสู
ผูบริหารระดับสูงตอไป
8. ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ การบริหารจัดการ จากวิทยากรผูมีประสบการณตรงจากการบริหารงานหลากหลายหนวยงาน

วิทยากร

อาจารยอุดมเดช บูรพภาค

กรรมการผูจัดการ บริษัท การจัดการบุคลากร จํากัด
อดีต ผูชวยรองผูจัดการใหญ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 23 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท / บุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 16 มี.ค. 2561 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความหมายและความสําคัญของหัวหนางาน
บทบาทหนาที่และคุณลักษณะของหัวหนางานในยุคปจจุบันที่เปนที่ตองการขององคการและลูกนองยอมรับ
การบริหารและการจัดการในยุคปจจุบัน/ภาพรวมองคการในยุคปจจุบัน
ปญหาและอุปสรรคของการเปนหัวหนางานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธการพัฒนาหัวหนางานไปสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การพัฒนาหัวหนางานใหมีภาวะผูนํา/สไตลการเปนผูนําแบบตาง ๆ
การใชความฉลาดทางอารมณ (EQ) รวมถึงการนํา IQ, EQ, AQ, MQ และ SQ ไปประยุกตใชในการทํางานเพื่อ
พัฒนาหัวหนาใหมีภาวะผูนําที่สมบูรณแบบ
8. กลยุทธการสรางแรงจูงใจเพื่อกระตุนใหพนักงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยใชภาวะผูนํา
9. การสรางบรรยากาศใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีมและพนักงานมีความรักและผูกพัน มีความรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ขององคการอันเปนปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดพลังรวมที่จะนําองคการสูความสําเร็จ
10. หลักการสรางความสัมพันธที่ดีที่จะมีสวนชวยในการเสริมสรางแรงงานสัมพันธเชิงบวก
11. เทคนิคการบังคับบัญชาลูกนองประเภทตาง ๆ
12. เทคนิคการสั่งงาน/มอบหมายงาน/สอนงาน/ควบคุมงานใหเหมาะสมกับลูกนองประเภทตาง ๆ
13. การสื่อสารของผูนําเพื่อสราง และสงเสริมบรรยากาศที่ดีในการจูงใจลูกนอง
14. กลยุทธการสรางความผูกพันในองคการ (Employee Engagement)
15. สรุป/ตอบขอซักถาม
วิธีการฝกอบรม
การบรรยาย การนําอภิปราย การระดมสมอง กรณีศึกษา กิจกรรมกลุม แบบฝกหัด
หลักสูตรฝกอบรม “เทคนิคภาวะผูนําและแรงจูงใจผูใตบังคับบัญชา รุนที่ 27” (วันที่ 23 มี.ค. 2561)

1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
ÍÑμÃÒ¤‹Ò½ƒ¡ÍºÃÁÃÇÁàÍ¡ÊÒÃ, ÍÒËÒÃÇ‹Ò§ áÅÐÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ (ÃÒ¤Òμ‹Í 1 ·‹Ò¹)

