
www.hrdzenter.com 
E-mail : hrdzenter@gmail.com 

Tel:090-645-0992, 089-606-0444 
(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 
 

บริษัท ศนูยส์่งเสริมและพฒันาทรพัยากรมนษุย ์จ ากดั (สนญ.)  เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบชูา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

 การสร้างแรงจงูใจและพฒันาทีมงานส าหรับหัวหน้างาน 

(Motivation and Teamwork Development for Supervisor) 

วันอังคารท่ี 18  สิงหาคม 2563  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ  โรงแรมจัสมิน ซิตี้  สุขุมวิท 23  BTS อโศก ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

     วิทยากร อาจารย์อนุภาพ  พนัช านาญ 

ช ำระค่ำสัมมนำก่อนวันสัมมนำ 10 วัน 

ลดเหลือเพียงท่ำนละ  3,500 บำทเท่ำนัน้  (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 

        เป้าหมายสูงสุดของการบริหารงานได้แก่ การจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานเพ่ือบรรลุตาม
จุดมุ่งหมาย สูงสุดขององค์กร ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีและภารกิจท่ีส าคัญ ท่ีสุดของผู้บริหารท่ีจะต้องเรียนรู้
ศาสตร์ในการ บริหารบุคคล ท่ีเน้นเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมบุคคล กลุ่มและองค์การ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ท่ี
ส่งผลกระทบ ต่อพฤติกรรมในองค์การ เพ่ืออธิบาย ท านายและควบคุมปรากฏการณ์ของการบริหารท่ีเกิดขึน้ 
โดยเฉพาะ อย่างย่ิง ความรู้ความเข้าใจแนวคิดเร่ืองแรงจูงใจของบุคคลและการท างานเป็นทีม จะช่วยให้
ผู้บริหารรู้ถึงความต้องการและ แรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและพร้อมท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการท างานเป็น
ทีม เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าว ท างานอย่างท่ีเรียกว่า “งานกไ็ด้ผล คนกเ็ป็นสุข” ท่ีถือว่าเป็น
องค์ประกอบส าคัญของความส าเร็จในการ บริหารงาน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองและมีความพร้อมในการท างานเป็นทีม  
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง และเกิดความรักความ สามัคคีกันภายในองค์กร
ได้เป็นอย่างดี  
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความส าคัญ และความจ าเป็นในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือ การท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุขและประสบความส าเร็จไปด้วยกัน  
4. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการ ท างานและการก้าวไป
ข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมท่ีจะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
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5. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ท างาน การใช้ชีวิต ร่วมกับผู้ อ่ืนให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข 
6. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เตม็ท่ีเตม็พลัง และสามารถน ามาประยกุต์ใช้
ในการท างานเป็นทีมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
หัวข้อในการอบรม 

1. ความหมายของแรงจูงใจ 
o องค์ประกอบท่ีส าคัญของแรงจูงใจ ในการท างานของพนักงาน 
o ปัจจัยหรือองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจ 
o บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ของพนักงาน 
o การจูงใจ หรือแรงจูงใจ คืออะไร 
o ทฤษฎีการจูงใจ Theories of Motivation 

- ทฤษฎีการจูงใจ ของ Maslow 

- ทฤษฎีสองปัจจัย ของ Herzberg 

- ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของ Mcgragor 

o เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองและผู้ อ่ืน (D-R-I-V-E)  

- D = Develop yourself & others การพัฒนาตนเองและผู้ อ่ืน 

- R = Relationship การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในการท างาน  

- I  = Individual Motivation การสร้างแรงจูงใจของปัจเจกบุคคล  

- V = Verbal Communication ความสามารถในการส่ือสาร 

- E = Engagement ความผูกพันต่อองค์กร จิตส านึกรักองค์กร 

2. การสร้างขวัญแรงจูงใจ และวินัย ในสถานประกอบการ 
o วินัย และคุณธรรมในการท างาน 
o ทัศนคติส าหรับพนักงาน (Employee Attitude) 
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o การสร้างทัศนคติท่ีดี (Attitude) ในการท างาน 
3. จิตส านึกในการท างาน (Work Awareness) และจงรักภักดีต่อองค์กร 

o การวิเคราะห์เพ่ือการเข้าใจตนเอง เพ่ือนร่วมงานและองค์กร 
o เป้าหมายของการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
o ความคาดหวังของนายจ้างท่ีมีต่อลูกจ้าง 
o ความคาดหวังของลูกจ้างท่ีมีต่อนายจ้าง 
o จิตส านึกของคนท างานและจิตส านึกรักองค์กร 
o การสร้างจิตส านึกคุณภาพการท างาน 
o ความสัมพันธ์ของคนกับองค์กรในยคุปัจจุบัน 
o ความหมายของความผูกพันกับองค์กร 
o รูปแบบของความผูกพันกับองค์กร 
o ปัจจัยบวกและลบ ท่ีส่งผลต่อความผูกพัน 
o ลักษณะของงานท่ีสร้างความผูกพันให้เกิดขึน้ 
o ความหมายของ ค าว่า “งาน” 
o บทบาทของหัวหน้างานในการสร้างความรักในองค์กร 
o บทบาทของผู้บริหารในการสร้างความรักในองค์กร 
o ความสุขจากการท างาน 
o การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานรักองค์กร 

4. หลักในการท างานและด าเนินชีวิตให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข 
o ความส าเร็จในการงาน และชีวิต 
o องค์ประกอบของความส าเร็จในชีวิตการงาน 
o เคลด็ลับดีๆในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (รักษาโรคเบ่ืองาน) 
o วิธีท างานอย่างมีความสุข 
o สร้างและมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
o การส ารวจตัวเอง เพ่ือดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เตม็ท่ีเตม็พลัง 

– เทคนิคการส่งเสริมให้ใช้จินตนาการตนเอง 
– การสร้างแรงจูงใจด้วยตัวคุณเอง 
– วิธีการสร้างแนวคิดใหม่ 
– เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน 
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– เทคนิคการคิดและท าเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
– สัญญาณอันตราย! และตัวชีว้ัดความส าเร็จ 

 
5.     กรณีศึกษาการคิดบวก และคิดลบ มีผลท างานต่อการเป็นทีมอย่างไร 

o ประเมินคุณลักษณะคิดบวก คิดลบ 
o กระบวนการคิดบวกจุดเร่ิมต้นของการท างานเป็นทีม 

o ความแตกต่างของการคิดบวก คิดลบ 
o การพัฒนาทักษะการคิดให้เป็นคนคิดบวก 
o การตอบสนองต่อส่ิงท่ีเกิดขึน้ชิงบวก 
o การพัฒนาค าพูดให้เป็นคนคิดบวกเพ่ือเกิดบรรยากาศดีๆในการท างานเป็นทีม 
o ตัวอย่าง และกรณีศึกษาการคิดบวกในการท างานเป็นทีม 
o การพัฒนาการคิดบวกกับการใช้ชีวิตประจ าวัน  
o การสร้างทีมงานให้เป็นคนคิดบวกเพ่ือพัฒนาองค์กรแบบยัง่ยืน 

 

ประโยชน์ท่ีผู้เข้าอบรมได้รับ 
1. ผู้เข้าอบรมตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองและมีความพร้อมในการท างานเป็นทีม  
2. ผู้เข้าอบรมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง และเกิดความรักความ สามัคคีกันภายในองค์กรได้เป็น
อย่างดี  
3. ผู้เข้าอบรมทราบถึงความส าคัญ และความจ าเป็นในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือ การท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุขและประสบความส าเร็จไปด้วยกัน  
4. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการ ท างานและการก้าวไปข้างหน้า
อย่างมั่นใจและพร้อมท่ีจะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
5. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการท างาน 
การใช้ชีวิต ร่วมกับผู้ อ่ืนให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข 
6.ผู้เข้าอบรมสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เตม็ท่ีเตม็พลัง และสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการ
ท างานเป็นทีมได้อย่างสร้างสรรค์ 
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รูปแบบหลักสูตร 

1.การบรรยาย                                                                  30 % 

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop                70% 

 
แนวทางการการอบรม 

1. การอบรมมีท้ังการบรรยาย และทดลองปฏิบัติกรณีศึกษาเพ่ือให้เห็นจริงในการท า Coaching ท าให้
การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน 

2. การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่(Adult Learning) ซ่ึงเน้นให้เกิดความคิด การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลง็เห็นประโยชน์ของเนือ้หาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

• ผู้บริหาร หัวหน้างาน 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถำนภำพ ค่ำลงทะเบียน ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% ภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 

1.5% 

รำคำสุทธิ 

รำคำปกติท่ำนละ 3,900 273 58.50 4,114.50 

ช ำระก่อนวันอบร 3,500 245 52.50 3,692.50 

สมัคร 3 ท่ำน ๆ ละ 3,300 231 49.50 3,481.50 

รำยละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ทีน่ี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ำรองทีน่ั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที ่    

คณุธนนนัท ์    090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter 
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www.hrdzenter.com 
E-mail : hrdzenter@gmail.com 

Tel:090-645-0992, 089-606-0444 
(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 
 

บริษัท ศนูยส์่งเสริมและพฒันาทรพัยากรมนษุย ์จ ากดั (สนญ.)  เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบชูา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,   

วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, 
Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

กำรแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสำมำรถทีจ่ะยกเลิกกำรเข้ำอบรมได้ ในกรณีทีท่่ำนยกเลิกก่อนวันงำน 10 วัน  โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

2. กรณีทีท่่ำนแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนำก่อนวันงำน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่ำธุรกำร ร้อยละ 30 ของค่ำสมัคร  

3.และในกรณีทีท่่ำนยกเลิกในวันสัมมนำหรือไม่มำตำมที่ส่งใบสมัครมำแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหำกท่ำนยังไม่

ช ำระค่ำสัมมนำ  ทำงบริษัท ต้องขอเก็บค่ำธุรกำรจ ำนวน  30 %  ทันที    

 

ขอขอบคุณที่ท่ำน ได้ให้โอกำสในกำรน ำเสนอ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งในกำรให้บริกำร เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กรของท่ำน 

 

ทีอ่ยู่ในกำรออกเอกสำรหัก ณ ทีจ่่ำย 

ในนำมบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ จ ำกัด  (ส ำนักงำนใหญ่) 

เลขที ่ 171/162  ซอยพุทธบชูำ  39 แยก 1-1 

แขวงบำงมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี  010 5555 113 021 
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