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หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจงูใจลกูน้อง  
(The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies) 

 วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Gold Orchid Bangkok Hotel  ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร    กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   
 

Promotion  สมัคร 4 ท่าน ลดเหลอืเพยีงท่านละ  2,900.- 

 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธ์ิ 

 
ปัจจุบนั: วิทยากรบรรยายใหก้บับรษิทัชั้นน าตา่งๆ 

ผูเ้ขยีนหนงัสือ “ความสุขท่ีแทจ้รงิของอาชีพเลขานุการ”  

และหนงัสือ  "ศักยภาพการบรหิารงานธุรการแบบครบวงจร” 

 

หลกัการและเหตุผล 

  ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านีห้รือไม่ ? 
       ปัญหาระหว่างลกูน้องกับลกูพ่ี หรือพนักงาน ในการท างาน 
       ลกูพ่ีควรให้ลกูน้องท า แต่ลกูพ่ีกต้็องลงมือท างานเสียเอง 
       ลกูพ่ีสอนงานแล้ว ลกูน้องไม่ท าหรือท าไม่ได้ตามท่ีต้องการ 
       ท าให้งานต่างๆ ต้องกลบัมาแก้ไขใหม่ 
       ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ียงัไม่พร้อม 
           สภาพงานในปัจจุบัน มีแนวโน้มท่ีบ่งชัดว่านับวนัอัตราการขยายตัวจะย่ิงสูงขึน้และเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะ
ทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริการ ตลอดจนภาครัฐหรือเอกชน อันเป็นงานท่ีนอกจากจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ี
มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ แล้ว ยงัจ าเป็นท่ีต้องมีพืน้ฐานของทัศนคติหรือจิตส านึกท่ีดี (ใช้จิตวิทยา) เพ่ือเป็น
แนวทางในการส่ือสาร และแสดงทักษะมาประสานกันอย่างมีขัน้ตอน เป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
โดยเฉพาะเพ่ือการแข่งขันได้อย่างยัง่ยืน และความเป็นมืออาชีพ เสมือนหน่ึงเป็นการร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
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          ดังนั้น “วิธีการท างานร่วมกนัเป็นทมี” จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่
ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีว่า ทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้ก าลังใจซ่ึงกันและกันเลิกเก่ียง
งาน เลิกกล่าวโทษผู้ อ่ืน และปฏิบัติงานในหน้าท่ีอย่างเตม็ความสามารถโดยยดึผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

         จากแนวคิดดังกล่าว บุคลากรในองค์กรจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ท้ังในเร่ืองงาน และเร่ืองเก่ียวกับ
คน มีการรับฟัง และยอมรับซ่ึงกันและกัน รู้ซ้ึงถึงแก่นแท้ในธรรมชาติของมนุษย์ และใช้จิตวิทยาในการท างานร่วมกัน
เพ่ือความส าเร็จต่อองค์กร 

        สรุปแล้ว ถึงแม้จะเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อน ละเอียดอ่อน แต่กเ็ป็นเร่ืองท่ีสามารถจะท าความเข้าใจได้ ถ้ามี
โอกาสได้ประเมินและวิเคราะห์ถึงมาตรฐานและกลยทุธ์ ตลอดจนศึกษา และทดลองปฏิบัติเสมือนหน่ึง “การใช้
จิตวิทยาการท างานเป็นทมี” 

         ดังนั้น หลักสูตร “จิตวิทยาการบริหาร และการจูงใจลูกน้อง”  จึงเป็นประสิทธิผลหน่ึงในศักยภาพความเป็นยคุ
ใหม่ในการพัฒนาองค์กร เพ่ือให้ได้ผู้น าท่ีมีคุณภาพ ชนะใจลูกน้อง  น าพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป  

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 

      1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทผู้บริหารยคุใหม่ ซ่ึงสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร  

      2. เพ่ือเป็นแนวทางในการท ากิจกรรมกลุ่มและสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน 

      3. เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานการสร้างภาพลักษณ์ผู้บริหารยคุใหม่ในองค์กร  

      4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น เพ่ือหาข้อตกลง/มาตรฐานร่วมกัน  

      5. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการในการบริหารงานต่างๆ เพ่ือการบริหารงานท่ีมีศักยภาพและเป็นท่ียอมรับ
จากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมประสานงานรอบทิศ  

หัวข้อการฝึกอบรม 

     1. ความหมายของ “จิตวิทยา”  และ “ทีมงาน” 

     2. องค์ประกอบท่ีต้องค านึงถึงในการใช้จิตวิทยา  

     3. บทบาทผู้ปฏิบัติงานยคุใหม่  (หัวหน้าและลูกน้องตลอดจนผู้น า) ซ่ึงสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กร  

     4. เทคนิคจิตวิทยา “การจูงใจ” “แก้ไข” และ “พัฒนา” 

     5. เพ่ิมมาตรฐานการสร้างภาพลักษณ์บุคลากรในองค์กร 

     6. ทักษะในการส่ือสารท่ีเกิดผลท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

     7. การเสริมสร้างบรรยากาศและบริหารความขดัแย้งในการท างาน  

     8. แนวทางในการท ากิจกรรมกลุ่มในโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ด้วยหลักการการ
ท างานท่ีเรียกว่า “Teamwork” 

     9. การน าเสนอผลงานกลุ่ม (Group Presentation) 
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    10.  การประเมินผลงานกลุ่ม (Evaluation) 

    11.  สรุป ค าถาม – ค าตอบ  (Q & A - Summary)  

วิธีการฝึกอบรม บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games  การน าเสนอผลงาน
หน้าห้องฝึกอบรม 

วิทยากรในการฝึกอบรม : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธ์ิ   

วิทยากรดีเด่น ประจ าปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 

อดตี เลขานุการฝ่ายจัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารท่ัวไป บริษัท อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย จ ากัด (มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ 
แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ปัจจบัุน อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริษัทช้ันน าต่างๆ,  ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขท่ีแท้จริงของอาชีพเลขานุการ” และหนังสือ  "ศักยภาพ
การบริหารงานธุรการแบบครบวงจร” 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ คา่ลงทะเบียน ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,200 224 96 3,328 

สมคัร 4 ท่านขึ้นไปคนละ 2,900 203 174 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,   
วิธีการช าระเงนิ   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด  
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การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลกิก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณทีี่ท่านยกเลกิในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 
 

 

 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ  ากดั   (ส านกังานใหญ่) 

เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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