
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

จติวทิยาการบรหิารและการจงูใจลกูนอ้ง 
(Management & Motivation Psychology) 

 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จํากัด จากสหรฐัอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัZน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมนี 

จากประสบการณต์รงและจรงิในวงการทีZมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

 21 มถินุายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีZจัดอบรมอาจเปลีZยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 

 
ในโลกของการแขง่ขนัทีZรุนแรงเชน่นีa องคก์รจะขบัเคลืZอนไปไดต้อ้งอาศยัหัวหนา้ทีZดแีละเกง่ มคีวามรูม้ี

ความสามารถในการกําหนดทศิทางขององคก์ร ลกูนอ้งอกีหลายรอ้ยคนจะตอ้งเป็นผูท้ีZเดนิอยูใ่นทศิทางทีZหัวหนา้
กาํหนด หากหัวหนา้กําหนดทศิทางผดิ ไมม่ภีาวะผูนํ้าทีZด ี เสน้ทางแห่งความสาํเร็จย่อมวกวนลกูนอ้งเกดิสบัสนอยา่ง
แน่นอน และในทีZสดุองคก์รยอ่มแตกความสามัคคไีด ้ ในทางตรงขา้มหากหัวหนา้มภีาวะผูนํ้าทีZด ี ย่อมทําใหล้กูนอ้ง
ยอมรับ ศรัทธาและเชืZอมัZนในตัวหัวหนา้ จนสามารถนําทมีทั aงหมดไปสูเ่สน้ทางลัดแหง่ความสําเร็จได ้

หลักสตูรนีaจงึไดพั้ฒนาขึaนมาเพืZอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึZงเป็นหัวหนา้งานทั aงมอืเกา่และมอืใหม่ใหไ้ดรั้บ
ความรูเ้ทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณใ์นการพัฒนาตนใหเ้ป็นผูนํ้าทีZดมีคีวามสามารถ เป็นทีZตอ้งการขององคก์รและ
ลกูนอ้งรัก รวมทั aงการทํากจิกรรม Workshop เพืZอพัฒนาหัวหนา้งานใหเ้ป็นหวัหนา้ทีZทกุคนรัก เมืZอจบการอบรมคาดว่า 
ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รืZองนีaไดอ้ยา่งสมัฤทธิkผลดว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์  
 

1.      เพืZอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืZองหัวหนา้ทีZลูกนอ้งและบรษัิทตอ้งการ  
2.      เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีZไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าทีZมทีกัษะและความสามารถในการ     

    บรหิารลกูนอ้ง สรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 
1. เทคนคิการเขา้ใจลกูนอ้ง และเขา้ถงึลกูนอ้ง – ทําอยา่งไรหัวหนา้จะผกูใจลกูนอ้งไดใ้จจรงิๆ 

2. จติวทิยาการปรับตัวของหัวหนา้เขา้หาลกูนอ้ง-ปรับตัวอย่างไรใหล้กูนอ้งยอมรับในตัวหัวหนา้ 

3. คณุเป็นหัวหนา้งานแบบใด – เรยีนรูส้ไตลต์นเอง เพืZอปรับปรงุใหเ้หมาะกบัการทํางาน และตัวลกูนอ้ง 

4. การจูงใจ และ การชมเชย – การจูงใจและการชมเชยตอ้งทําอยา่งไร 

5. การกลา่วตักเตอืน และการลงโทษ – สถานการณ์เชน่นีaหัวหนา้หลายคนไมก่ลา้เผชญิ  
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6. กจิกรรม Work shop “การว่ากลา่วตกัเตอืนลกูนอ้ง”  

7. การบรหิารและการสรา้งแรงจูงใจ 

    - จติวทิยาการใชแ้รงจูงใจ 

8. การสรา้งวสิยัทศันแ์ละทศันคตใินการทํางาน 

    - การนําจติวทิยามาใชใ้นการสรา้งทัศนคต ิ 

9. กจิกรรม Workshop: การปรับตัวและการเขา้ถงึลกูนอ้ง-พรอ้มเทคนคิเพิZมเตมิ 

10. กรอบแนวคดิการนําจติวทิยามาใช ้

11. กระบวนการบรหิารใหไ้ดใ้จและไดง้านจากลกูนอ้ง 

12. สรุป คําถามและคําตอบทีZหัวหนา้งานตอ้งการเรยีนรู ้ 

ใบประกาศนยีบตัรโดย: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

อตัราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 21 มถิุนายน 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 5 มถิุนายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนีa 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีZ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีZ 014-2-63503-8 

          ชืZอบัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีZ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืZอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืZอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัZงจ่าย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั 
3.  หัก ณ ทีZจ่าย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิทีZไดช้ําระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากัด 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, จติวทิยาการบรหิาร, จติวทิยาการจงูใจลกูนอ้ง, ภาวะผูนํ้าทีZด,ี การพัฒนาหวัหนา้ใหเ้ป็นทีZรัก 


