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ภาวะผู�นาํ
และการสร�างแรงจูงใจ
ให�กับผู�ใต�บังคับบัญชา

รุ�นท่ี 34
มอบวุฒิบัตร

ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�จากการฝ�กอบรม

1. ไดเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการเปน
หัวหนางาน ที่สอดคลองกับองคการยุคปจจุบันท่ี
ปรับตัวตามสภาวะการบริหาร การจัดการสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

2. มีทักษะในการพัฒนาตนเองไปสูการเปนผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสราง
แรงจูงใจ โดยอาศัยปจจัยตาง ๆ นอกจาก
ผลตอบแทนที่เปน “ตัวเงินและสวัสดิการ” 
เพ่ือใหลูกนองรวมมือทํางานไปสูเปาหมายของ
องคการ โดยมีบรรยากาศแหงความรวมมือรวมใจ
ของทุก ๆ ฝาย

3. รูหลักการในการเสริมสรางแรงงานสัมพันธ
ที่ดี เพ่ือทําใหความสัมพันธระหวางฝายจัดการ
กับพนักงานเปนไปดวยดี ลดขอพิพาทดาน
แรงงานสัมพันธ ทั้งฝายจัดการ ฝายพนักงานมี
ทัศนคติที่ดีตอกัน กอใหเกิดบรรยากาศแหงความ
รวมมือสมานฉันท

4. รูวิธีในการเปนผูนําแบบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
สถานการณสิ่งแวดลอม

วิทยากร
อาจารย�อุดมเดช บูรพ�ภาค

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

วัน เวลา และสถานที่
วันพุธที่ 23 กันยายน 2563
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)

 อํานาจในการบังคับบัญชานั้น ได�มาตาม “หน�าที่” แต� “ภาวะผู�นํา” ซึ่งเป�นสิ่งจําเป�นต�อ
ผู�บังคับบัญชาทุกระดับน้ัน “ต�องสร�าง” จึงจะมีภาวะผู�นํา และเป�นท่ียอมรับของลูกน�อง

 หลักสูตรนี้จึงเป�นประโยชน�ต�อผู�บังคับบัญชาทุกท�าน ทุกสายงาน

5. รูวิธีในการส่ังงาน มอบหมายงาน สอนงานให
เหมาะสมกับลูกนองประเภทตาง ๆ เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

6. รูหลักการบริหารงานบุคคลในภาพกวาง ๆ
7. ไดรับการปูพ้ืนฐานความรูและทักษะในการเปนผูนํา 

รูวิธีจูงใจลูกนองในภาวะการณตาง ๆ เพ่ือเปน
แนวทางในการกาวข้ึนไปสูผูบริหารระดับสูงตอไป

8. ไดแลกเปล่ียนประสบการณ การบริหารจัดการ 
จากวิทยากรผูมีประสบการณตรงจากการ
บริหารงานหลากหลายหนวยงาน

อัตราค�าอบรมท�านละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลท่ัวไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
ชําระเงินก�อนวันท่ี 16 ก.ย. 2563 ลด 300 บาท



หลักสูตรฝกอบรม “ภาวะผูนําและการสรางแรงจูงใจใหกับผูใตบังคับบัญชา รุนท่ี 34” (วันท่ี 23 ก.ย. 2563)
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................
ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงานโอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091
คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนน้ีเปนเงินสด
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

1. ความหมายและความสําคัญของหัวหนางาน
2. บทบาทหนาท่ีและคุณลักษณะของหัวหนางานในยุคปจจุบันท่ีเปน

ที่ตองการขององคการและลูกนองยอมรับ
3. การบริหารและการจัดการในยุคปจจุบัน/ภาพรวมองคการในยุคปจจุบัน
4. ปญหาและอุปสรรคของการเปนหัวหนางานท่ีมีประสิทธิภาพ
5. กลยุทธการพัฒนาหัวหนางานไปสูความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. การพัฒนาหัวหนางานใหมีภาวะผูนํา/สไตลการเปนผูนําแบบตาง ๆ
7. การใชความฉลาดทางอารมณ (EQ) รวมถึงการนํา IQ, EQ, AQ, MQ และ SQ ไปประยุกตใชในการทํางาน

เพื่อพัฒนาหัวหนาใหมีภาวะผูนําท่ีสมบูรณแบบ
8. กลยุทธการสรางแรงจูงใจเพ่ือกระตุนใหพนักงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยใชภาวะผูนํา
9. การสรางบรรยากาศใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีมและพนักงานมีความรักและผูกพัน มีความรูสึกเปนสวนหน่ึง

ขององคการอันเปนปจจัยสําคัญท่ีจะกอใหเกิดพลังรวมที่จะนําองคการสูความสําเร็จ
10. หลักการสรางความสัมพันธที่ดีที่จะมีสวนชวยในการเสริมสรางแรงงานสัมพันธเชิงบวก
11. เทคนิคการบังคับบัญชาลูกนองประเภทตาง ๆ
12. เทคนิคการส่ังงาน/มอบหมายงาน/สอนงาน/ควบคุมงานใหเหมาะสมกับลูกนองประเภทตาง ๆ
13. การส่ือสารของผูนําเพ่ือสรางและสงเสริมบรรยากาศท่ีดีในการจูงใจลูกนอง
14. กลยุทธการสรางความผูกพันในองคการ (Employee Engagement)
15. สรุป/ตอบขอซักถาม
วิธีการฝกอบรม
การบรรยาย การนําอภิปราย การระดมสมอง กรณีศึกษา กิจกรรมกลุม แบบฝกหัด

หัวข�อการฝ�กอบรม


