บริ ษัท พี เพิ ล ไดนามิ ค จํากั ด
PEOPLE DYNAMIC CO.,LTD

LEADERSHIP FOR LEADER

การพั ฒนาทั กษะภาวะผู้ นํา
ของผู้ บังคั บบั ญชา
อั ตราค่ าสั มมนา

วัต ถุป ระสงค์

ราคาปกติ (ชําระเงินทีหน้างาน)
4,000

เพือเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นํา ให้ผู้เข้าอบรมเปนผู้นํา
ทีมีคุณภาพ มีความสามารถ เพือเพิ มประสิ ทธิภาพการทํางาน ด้วย
การรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเปา
หมายทีต้องการ

บาท

ราคาโปรโมชัน (โอนก่อนอบรม 7 วัน)
3,500

บาท

กลุ่ม เปาหมาย

โปรโมชันต่อที 2 (สมัครครบ 5 ฟรีอก
ี 1)
5

1

พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้าส่ วนงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ

(มา 6 จ่าย 5)

หัว ข้อ อบรม

*ราคานียังไม่ได้รวม vat 7 %
*ค่าสั มมนาสามารถลดหย่อนภาษี สินปได้ 200 %

กํา หนดการ

วั น ที สัม มนา
รุ่น 59
รุ่น 60
รุน
่ 61
รุ่น 62
รุ่น 63

วันที 23 มี.ค. 64
วันที 19 พ.ค. 64
วันที 20 ก.ค. 64
วันที 22 ก.ย. 64
วันที 24 พ.ย. 64

ระยะเวลา 1 วั น
เวลา 9.00 -16.00 น.

สถานที
โรงแรมสวิ สโฮเต็ ล
กรุ งเทพ รั ชดา

วิ ธี ก ารชํา ระค่า สัม มนา

2. ชําระด้ วยเช็ คหรื อเงิ นสดที หน้ างาน (ราคาปกติ )
เช็คหรื อแคชเชี ยร์ เช็ ค ขี ดคร่ อม (มอบให้ ในวั นสั มมนา)
บริษัท พี เพิ ล ไดนามิ ค จํากั ด (สํ านั กงานใหญ่ )
69/26 หมู่ 4 ตําบลเสม็ ด อําเภอเมื องชลบุ รี จั งหวั ดชลบุรี 20000
TAX ID: 010-555-112-9712

อาจารย์ ยุทธวิ นัย โชติ จิรชยา

กรรมการผู้ จัดการ
บริษัท พี เพิ ล ไดนามิ ค จํากั ด
บริษัท เฟร์ ม ซั บคอนแทรคเตอร์ จํากั ด
วิ ทยากรด้ านพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์
อดีตผู้ จัดการฝายพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์
บริ ษัท โออิ ชิกรุ๊ ป จํากั ด (มหาชน)
บริ ษัท มาลี สามพราน จํากั ด (มหาชน)

People Dynamic Co.,Ltd

Website: www.people-dynamic.com
Facebook: www.facebook.com/peopledynamic
Line: @peopledynamic
Instagram: peopledynamic
Twitter: peopledynamic2

ผู้นํา คือใคร ? เกิดขึนได้อย่างไร
3 ปจจัยหลักก่อให้เกิดภาวะผู้นํา
ประเมินพฤติกรรมความเปนผู้นํา และผู้ตาม
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของผู้นํา
รูปแบบผู้นําทีมีประสิ ทธิผล

Module 2: เคล็ดลับภาวะผูน
้ ําเพือพัฒนาคน และผลงาน

1. โอนเงิ นผ่ านทางธนาคาร (ราคาโปรโมชั น)
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาโลตั สบางกะป
บั ญชี ออมทรั พย์ บริ ษัท พี เพิ ล ไดนามิ ค จํากั ด 775-2-13706-9

วิ ท ยากร

Module 1: ผู้ นํา กั บการรู้ เขา รู เรา

หลักการบริหารทีผู้นําควรรู้เพื อพั ฒนาคน และผลงาน
วงจรการจัดการงานให้ประสบความสํ าเร็จ
(Management by OPDFE Cycle)
ความสามารถเชิงกลยุทธ์ทีผู้นําต้องมี (Strategic
Competency for Leader)
จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Psychology of
Motivation)
การการตัดสิ นใจ แก้ไขปญหา
(Problem Solving & Decision Making)

รูป แบบการสั ม มนา
1. การบรรยาย
2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / Workshop / นําเสนอผลงานกลุ่ม
3. การแบ่งปนการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน

สํ ารองทีนัง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที
คุณศิริรัตน์ (อีฟ) 09-2024-6554, 08-7056-4448
E-mail : eve@people-dynamic.com,
contact@people-dynamic.com

40 %
30 %
30 %

