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MODERN
MANAGER
หลักการและเหตุผล

ผูจัดการที่ประสบความสําเร็จตองมีทั้งศาสตรและ
ศิลปในการบริหาร “คน” มีทักษะในการเปนผูนําสราง
ความผูกพัน ความกระตือรือรน สรางแรงจูงใจ สราง
บรรยากาศในการทํางานเปนทีม ฯลฯ แปรเปลี่ยนเปน
ศักยภาพและพลังรวม เพื่อนําองคการไปสูความเปนเลิศ
วัตถุประสงค
1. ผูจัดการมีวิสัยทัศนในการบริหารงาน มีความเขาใจใน
แนวคิดของการเปนผูจัดการ
2. ผูบริหารมองเห็นภาพรวม การบริหารการจัดการยุคใหม
รวมถึงความรูพื้นฐานตาง ๆ ที่จําเปนในการบริหารงาน
และบริหารคน ตลอดจนเทคนิคการจัดการสมัยใหม
ปรัชญาและแนวคิดการบริหารการจัดการในยุคปจจุบัน
3. ผูบริหารสามารถที่จะเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
เปนผูที่จะชวยเตรียมการในการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน
ทราบถึงกระบวนการที่จะสรางใหพนักงานยอมรับใน
ความเปลี่ยนแปลง
4. เพิ่มพูนความรู ความเขาใจในแนวความคิดของการเปน
ผูบริหาร รวมถึงความรูพื้นฐานดานตาง ๆ ที่จําเปน
สําหรับการบริหารงานและการบริหารคน
5. เพิ่มพูนความสามารถและฝกทักษะเปนผูบังคับบัญชา
ที่ดี สามารถปฏิบัติหนาที่ในการบังคับบัญชาไดอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
6. ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีทักษะในการสรางแรงจูงใจ สราง
บรรยากาศแหงความสมานฉันท ที่จะกระตุนใหพนักงาน
มีพลังรวมที่จะปฏิบัติงานเปนทีม เพื่อนําองคการสูความ
สําเร็จ

วิทยากร

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

วัน เวลา และสถานที่

วันจันทรที่ 24 ธันวาคม 2561

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

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,600 บาท + VAT 252 รวม 3,852 บาท / บุคคลทั่วไป 4,200 บาท + VAT 294 รวม 4,494 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 17 ธ.ค. 2561 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ภาพรวมการบริหารจัดการยุคใหม
ลักษณะขององคการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performing Organization)
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการยุคใหม ที่องคการคาดหวัง
เทคนิคการเปนผูนํายุคใหม กลยุทธการสรางภาวะผูนํา
เทคนิคการสรางแรงจูงใจ (Motivation) เพื่อการบริหารงาน บริหารคน
เทคนิคการโนมนาวและสรางแรงจูงใจลูกนองแบบตาง ๆ
กลยุทธการสรางความผูกพันในองคการยุคใหม (Employee Engagement)
การเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีของผูจัดการยุคใหม การพัฒนาผูจัดการยุคใหมใหมี
วุฒิภาวะทางอารมณ EQ (Emotional Quotient) และมีทัศนคติเชิงบวก
(Positive Thinking) ในสภาวการณตาง ๆ
9. สรุป/ตอบขอซักถาม

วิธีฝกอบรม
การบรรยาย/การอภิปราย/แบงกลุมระดมสมอง
หลักสูตรฝกอบรม “ผูจัดการยุคใหม (Modern Manager) รุนที่ 20” (วันที่ 24 ธ.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 แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934 สํานักงานใหญ
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
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