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ศิลปะการพูด

ผูนํา

สําหรับ

LEADER’S TALK
LET’S TALK AND
LOOK LIKE A LEADER

การบริหารสําหรับหัวหนางานในทุก ๆ ทักษะนั้น หัวหนางาน
ทุกคนจําเปนตองมีความเปนผูนํา และมีทักษะการพูดเขาไป
เกี่ยวของเสมอ ดังนั้น การพูดอยางมีศิลปะสําหรับ
หัวหนางานที่สามารถแสดงออกถึงความเปนผูนําและ
สามารถจูงใจลูกนองใหมีความรูสึกที่ดี (Good Feeling)
สรางสรรคแรงจูงใจ (Motivation & Inspiration) และ
ปลุกพลังความปรารถนาอยางแรงกลา (Passion) ตอการ
พัฒนาตนเองและการทํางานจะชวยสงผลดีตอการบริหารคน
ใหไดใจ-การบริหารงานใหไดผลสําหรับผูนาํ
หลักสูตรฝกอบรม “ศิลปะการพูดสําหรับผูนํา : Leader’s
Talk” จะชวยพัฒนากระบวนทัศนความรูความเขาใจ
และทักษะพฤติกรรมการพูดสําหรับผูนําใหมีคุณภาพ
ชวยทําใหกระบวนการสื่อสารมีประสิทธิภาพ (Effective
Communication) สงผลใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน และ
สรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เพิ่มคุณคา
และมูลคาเพิ่มในการสื่อสารทั้งระดับบุคคล ทีมงาน และ
องคการโดยรวม อีกทั้งยังเสริมสรางบรรยากาศที่ดีภายใน
องคกร ยกระดับการพัฒนาองคกรแหงความสุข (Happiness
Organization) ไดอยางมีประสิทธิผลอีกทางหนึ่ง

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 27 – วันพฤหัสบดีที่ 28
กุมภาพันธ 2562

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

วิทยากร

อาจารยณัช อุษาคณารักษ
วิทยากรและที่ปรึกษาดานการฝกอบรมและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
นักจิตวิทยาดานการใหคําปรึกษา

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 6,500 บาท + VAT 455 รวม 6,955 บาท / บุคคลทั่วไป 7,500 บาท + VAT 525 รวม 8,025 บาท

ชําระเงินกอนวันที่ 20 ก.พ. 2562 ลด 500 บาท

หัวขอการฝกอบรม

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ 2562
1. กิจกรรมกลุมสัมพันธ 1 : พลังผูนํา
(WORKSHOP)
2. แนวคิดการสื่อสารสําหรับผูนําสมัยใหม
(คนไดใจ-งานไดผลแบบยั่งยืน)
3. สภาพปญหาการพูดของผูนําในองคกร?
(WORKSHOP)
4. การพูดสําหรับผูนําคืออะไร?
5. ความสําคัญของการพูดสําหรับผูนํา
6. คุณลักษณะการพูดสําหรับผูนําที่มีประสิทธิภาพ
ในองคกร (WORKSHOP)
7. เปาหมายการพูดของผูนํา
8. หลักการพูดใหไดใจลูกนอง
9. ฝกปฏิบัติการ : ฝกการพูดสําหรับผูนํา
(แบบรายบุคล) (WORKSHOP : พูดใหไดใจคน)
10. อภิปรายกลุม : ปจจัยที่ทําใหการพูดของผูนํา
ลมเหลว? (WORKSHOP)
11. ถาม-ตอบ
12. สรุปสาระการเรียนรู

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ 2562
1. กิจกรรมกลุมสัมพันธ 2 : พลังการพูด (WORKSHOP)
2. หลักการพูดใหไดผลงาน (WORKSHOP : พูดใหไดผลงาน)
1. การพูดคุยยามเชา (Morning Talk)
2. การพูดเพื่อการมอบภาระงาน (Job Assignment Talk)
3. การพูดเพื่อการสอนคน (Teach & Talk)
4. การพูดคุยเพื่อการสะทอนกลับ (Feedback Talk)
5. การพูดคุยเพื่อปลุกพลังใจทีมงาน (Inspire Talk)
3. ฝกปฏิบัติการ : ฝกการพูดคุยสําหรับผูนํา (แบบรายบุคคล)
(WORKSHOP : พูดใหไดผลงาน)
4. อภิปรายกลุม : ปจจัยที่สงเสริมใหการพูดของผูนํา
ใหประสบความสําเร็จ? (WORKSHOP)
5. ประเมินผลการพูดสําหรับผูนําเปนรายบุคคล และแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนา
6. ถาม-ตอบ
7. ขอคิดการพูดสําหรับผูนํา
8. สรุปสาระการเรียนรู
วิธีการฝกอบรม
เนนการฝกปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การแสดงบทบาทสมมุติ และ
กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดสําหรับผูนําแบบรายบุคคล (80%)
เลาถอดสาระความรู การสาธิต และการอภิปราย (20%)

หลักสูตรฝกอบรม “ศิลปะการพูดสําหรับผูนํา” (วันที่ 27-28 ก.พ. 2562)
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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