Training Center Service

โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร : เทคนิคบริหารจู งใจลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม : 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากร : อาจารย์ ประสงค์ ทองสุขประสงค์
1. หลักการและเหตุผล

สําหรับผู้บริหารแล้ วการจู งใจลูกน้ องได้ กลายเป็ นบทบาทที่สาํ คัญมากขึ้นเนื่องจากการควบคุมและสั่งการในระบบ
บริหารงานนั้นกําลังถูกแทนที่ด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงานและทีมงาน ดังนั้นการจูงใจลูกน้ องถือเป็ นกระบวนการ ที่สามารถ
ทําให้ พนักงานที่เป็ นผู้ใต้ บังคับบัญชาของผู้บริหาร สามารถเปลี่ยนแปลงสนับสนุ นทัศนคติความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็ นสิ่งสําคัญสําหรับผู้บริหารทุกคนที่ต้องการความสําเร็จในทุกๆ ด้ านทั้งด้ านส่วนตัวหรือหน้ าที่การงาน

2. หลักสูตรนี้ เหมาะสําหรับ
หัวหน้ างาน ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับต่างๆ

3. รูปแบบการสัมมนา

Workshop,บรรยายแบบสรุปหลักการ,กิจกรรมการเรียนรู้, ประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็น

4. หัวข้อการฝึ กอบรม/สัมมนา
08:30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 ความสําคัญของการจู งใจในการบริหารจัดการ
 ประเมินความสามารถในการจูงใจในปัจจุบัน
 การจูงใจเป็ นกระบวนการ/เป็ นศาสตร์และศิลป์
 เหตุผลที่การจูงใจเป็ นสิ่งสําคัญ
 กรณีศึกษา 1
การจู งใจและการทํางาน
 สมการและแสดงผลการทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการจูงใจ
 กระบวนการจูงใจและรางวัล/กรณีศึกษา
 รางวัลและการทํางาน/กรณีศึกษา
10:30 – 10:45 พักภาคเช้ า
10:45 – 12:00 ทฤษฏีการจู งใจที่นาํ มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
 กลุ่มทฤษฏีเนื้อหา
 กลุ่มทฤษฏีกระบวนการจูงใจ
 กลุ่มทฤษฏีเสริมแรง
 กรณีศึกษา/การประยุกต์ใช้ ในการบริหารงาน
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12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 การจ่ ายที่เป็ นธรรมและการจ่ ายแบบสร้างสรรค์
 ระบบตอบแทนที่ดึงดูดใจพนักงานให้ เพิ่มผลผลิตและรักองค์กร
 Workshop
การออกแบบงานเพือ่ เพิม่ แรงจู งใจในการทํางาน
 การออกแบบงานให้ ง่าย
 การหมุนเวียนงาน
 การขยายขอบเขตงานในแนวนอน/แนวดิ่ง
 แบบจําลองคุณลักษณะงานที่กระทบต่อภาวะจิตใจและแรงจูงใจ
14.30 – 14.45 พักภาคบ่าย
14.45 – 16.00 ศึกปฏิบตั ิเทคนิคบริหารการจู งใจลูกน้องในสถานการณ์ต่าง ๆ
 พนักงานที่ทาํ งานตํ่ากว่ามาตรฐาน
 ผลักดันคนที่เฉื่อยชา
 พนักงานไม้ ใกล้ ฝ่งั
 ช่วยให้ พนักงานเจริญก้ าวหน้ า
 ช่วยเสริมการปฏิบัติงานให้ ดีย่งิ ขึ้น
 ให้ เกิดผลดีเพื่อชื่นชมผลงาน
 ให้ พัฒนาตนเองยิ่งขึ้น
 สร้ างแรงจูงใจโดยไม่ต้องใช้ เงิน
 ช่วยให้ ชอบงานที่ตนทํา
 ทําให้ งานมีค่าขึ้นในสายตาพนักงาน
 กระตุ้นคณะทํางานให้ เต็มใจทํางานมากขึ้น

5. ประโยชน์ทีท่ ่านจะได้รบั
 เพื่อให้ ผ้ ูบริหาร/หัวหน้ างานที่เข้ าอบรมเกิดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจูงใจลูกน้ องเพื่อเพิ่ม
ผลงาน
 เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าอบรมเกิดทักษะจริงและสามารถประยุกต์ใช้ หลักทฤษฏีการบริหาร การจูงใจให้ เหมาะสมกับการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ ทนั ทีหลังอบรมเสร็จ
 เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าอบรมได้ ฝึกทักษะจริงของเทคนิคการบริหารการจูงใจลูกน้ องในสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญ
อย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ าอบรมด้ วยกันและผู้เข้ าอบรมกับวิทยากร
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6. วิทยากร อาจารย์ ประสงค์ ทองสุขประสงค์
 ผู้อาํ นวยการ Kaiser Training : Leadership Development Center
 อาจารย์พิเศษโครงการ Mini Master Management. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA.
 วิทยากรบรรยายและฝึ กอบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ มากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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