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หลักสู ตร กลยุทธ์ การบริ หารและการจูงใจลูกน้ อง
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ โรงแรม St.James ซอยสุ ขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้ อมพงษ์ กทม **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร : อาจารย์ สมบัติ น้ อยหว้ า
หลักการและเหตุผล
ผู้บังคับบัญชาเป็ นบุคคลที่สาคัญยิ่งในองค์ กร เพราะมีหน้ าที่ทั้งบริ หารคนและบริ หารงาน พร้ อมๆ กัน
ผลงานของเขาจะมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลหรื อไม่ ขึน้ อยู่กับว่ าเขารู้ จักองค์ กรของเขาดีเพียงใด ถ้ าเขามุ่งงาน
เพียงประการเดียว ไม่ ให้ ความสาคัญกับคนในองค์ กร จะบังเกิดผลเสี ยหายทั้งต่ อตนเอง เนื่องจากไม่ ได้ รับการยอมรั บ
จากผู้ร่วมงานและต่ อองค์ กร จะมีผลงานที่ด้อยคุณภาพหรื อผลผลิตตกตา่ เป็ นต้ น
ผู้บังคับบัญชายุคใหม่ จะเป็ นผู้บริ หารที่รอบรู้ เรื่ อง "คน" และเอาใจใส่ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชา โดยใช้ จิตวิทยา
รวมทั้งวิจารณญาณในการวิเคราะห์ พฤติกรรมของคนตามหลักจิตวิทยาในด้ านความคิ ด ความต้ องการตลอดจนการ
แสดงออกด้ วย กิริยาท่ าทางและการพูดจา สังเกตพฤติกรรมทั้งในส่ วนบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มว่ าพฤติกรรม
เหล่ านั้น มีเหตุผลใดมาเกี่ยวข้ อง หรื อมีปัญหามาจากเรื่ องใด เมื่ อวิเคราะห์ เหตุและผลแห่ งปั ญหานั้นได้ ถกู ต้ องชัดเจน
ผู้บริ หารจะต้ องคิดค้ นวิธีการแก้ ปัญหาอย่ างเหมาะสม ใช้ อุปสรรคและปั ญหานั้นเป็ นโอกาสในการพัฒนาคน พัฒนา
งานและพัฒนาตนเองได้ อีกด้ วย
การนาแรงจูงใจมาประยุกต์ ใช้ ด้วยวิธีการจูงใจผู้ใต้ บังคับบัญชานั้นเป็ นงานอย่ างหนึ่ งของหัวหน้ าหรื อ
ผู้บังคับบัญชา นั่นคือ การใช้ จิตวิทยาและศิลปะจูงใจผู้อื่นให้ ปฏิ บัติงานเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายอันเดียวกันผลงานของ
หัวหน้ าเกิดขึน้ จากผลงานของลูกน้ องที่ร่วมใจร่ วมแรงทาให้ แบบว่ า “ลูกน้ องดัน หัวหน้ าดึง” ซึ่ งหมายถึง ลูกน้ องมี
ส่ วนสาคัญในการผลักดันให้ งานของหัวหน้ า ประสบผลสาเร็ จ ส่ วนหัวหน้ าเองจะมีส่วนในการส่ งเสริ มสนับสนุน
ลูกน้ องให้ มีหน้ าที่และตาแหน่ งงานที่ดีขึน้ พบว่ ายังมีหัวหน้ างานหลายต่ อหลายคนที่หลงผิดคิดว่ าผลงานที่เกิดขึน้ นั้น
มาจากตนเองเพียงฝ่ ายเดียว ลูกน้ องก็เป็ นแค่ ผ้ ชู ่ วยคนหนึ่งเท่ านั้น เป็ นหัวหน้ าที่ เน้ นการบริ หารงานของตนเป็ นหลัก
ไม่ สนใจในการบริ หารลูกน้ องในทีม
ดังนั้น เพื่อให้ การทางานเป็ นไปอย่ างราบรื่ น ผู้เป็ นผู้บังคับบัญชาหรื อหั วหน้ างาน จึงไม่ ควรละเลยที่จะใส่ ใจ
ในความคิดความรู้ สึกของลูกน้ อง การบริ หารคนควบคู่ไปกับการบริ หารงาน ซึ่ งหน้ าที่ งานอย่ างหนึ่งที่ผ้ บู ังคับบัญชา
หรื อหัวหน้ าพึงปฏิ บัติ นั่นก็คือ การหาวิธีจูงใจลูกน้ องในการทางานโดยใช้ หลักจิตวิทยา ทั้งนี ้ การจูงใจลูกน้ องให้
ทางานให้ นั้นมิใช่ เรื่ องยากที่ ผ้ บู ังคับบัญชาหรื อหัวหน้ างานจะทาไม่ ได้ ซึ่ งหลักสูตรนีไ้ ด้ นาเสนอเทคนิคง่ าย ๆ ในการ
จูงใจลูกน้ องด้ วยวิธีการที่ทันสมัย เหมาะกับสภาวะปั จจุบันอีกด้ วย
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วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
1. เพื่อให้ หัวหน้ า/ผู้บังคับบัญชา เข้ าใจความต้ องการของมนุษย์ และปฏิ บัติต่อผู้ใต้ บังคับบัญชาด้ วยทักษะ
ด้ านการปกครองคน
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาความรู้ ที่ได้ ไปประยุกต์ ใช้ ในการเป็ นผู้นาที่มีทักษะและความสามารถ ในการ
บริ หารลูกน้ อง สร้ างผลงานให้ องค์ กรได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อสร้ างขวัญกาลังใจให้ กับตัวเอง ในฐานะหัวหน้ า/ผู้บังคับบัญชาเพื่อบริ หารทีมงานให้ มีประสิ ทธิ ผล
ได้ รับการยอมรั บจากผู้ใต้ บังคับบัญชามากขึน้
หัวข้ อสัมมนา
*เทคนิคการเข้ าใจลูกน้ อง และเข้ าถึงลูกน้ อง – ทาอย่ างไรหั วหน้ าจะผูกใจลูกน้ องได้ ใจจริ งๆ
*จิ ตวิทยาการปรั บตัวของหั วหน้ าเข้ าหาลูกน้ อง-ปรั บตัวอย่ างไรให้ ลกู น้ องยอมรั บในตัวหั วหน้ า
*คุณเป็ นหั วหน้ างานแบบใด – เรี ยนรู้ สไตล์ ตนเอง เพื่อปรั บปรุ งให้ เหมาะกับการทางาน และตัวลูกน้ อง
*การจูงใจ และการชมเชย – การจูงใจและการชมเชยต้ องทาอย่ างไร
*การกล่ าวตักเตือน และการลงโทษ – สถานการณ์ เช่ นนีห้ ั วหน้ าหลายคนไม่ กล้ าเผชิ ญ
*กิจกรรม Work shop “การว่ ากล่ าวตักเตือนลูกน้ อง”
*การบริ หารและการสร้ างแรงจูงใจ
• จิ ตวิทยาการใช้ แรงจูงใจ
• การนาจิ ตวิทยามาใช้ ในการสร้ างทัศนคติ
*กระบวนการบริ หารให้ ได้ ใจและได้ งานจากลูกน้ อง

รูปแบบการอบรม
1.
2.
3.
4.

การบรรยายเนือ้ หา
Work shop สร้ างสถานการณ์
เกมแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นซึ่ งกันและกัน
Role Playing ให้ เห็นสถานการณ์ จาลอง
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วิทยากร

อาจารย์ร่มฉัตร แย้มละออ
ตาแหน่ งงานปัจจุบัน
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ผู้เชี่ ยวชาญงานทรั พยากรบุคคลมากกว่ า 15 ปี
ทีป่ รึ กษาระบบงานทรั พยากรบุคคล
วิทยากรอิสระ
กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท สรี มาเอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด

ประวัติการศึกษา
• มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
• มหาวิทยาลัยรามคาแหง คณะพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
ประสบการณ์การทางาน
• อาจารย์ งานวางแผนยุทธศาสตร์ การบริ หารทรั พยากรบุคคล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
• อาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษสู่ AEC. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
• งานบริ หารทรั พยากรบุคคลภาคเอกชน

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

สมัคร 1 ท่าน

3,900

280

120

4,160

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,300

231

99

3,432

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
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>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรื อ
หากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสั มมนา ทางบริ ษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, Line :
hrdzenter www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

