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หลักสู ตร จิตวิทยาการบริ หารและการจูงใจลูกน้ อง
(The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Gold Orchid Bangkok Hotel ถนนวิภาวดี-สุ ทธิสาร กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

Promotion สมัคร 4 ท่ าน ลดเหลือเพียงท่ านละ 2,900.(ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
วิทยากร อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ปั จจุบนั : วิทยากรบรรยายให้กบั บริษทั ชั้นนาต่างๆ
ผูเ้ ขียนหนังสือ “ความสุขที่แท้จริงของอาชีพเลขานุ การ”
และหนังสือ "ศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร”

หลักการและเหตุผล
ท่ านเคยประสบปั ญหาเหล่ านีห้ รื อไม่ ?
 ปั ญหาระหว่ างลูกน้ องกับลูกพี่ หรื อพนักงาน ในการทางาน
 ลูกพี่ควรให้ ลกู น้ องทา แต่ ลกู พี่กต็ ้ องลงมือทางานเสี ยเอง
 ลูกพี่สอนงานแล้ ว ลูกน้ องไม่ ทาหรื อทาไม่ ได้ ตามที่ ต้องการ
 ทาให้ งานต่ างๆ ต้ องกลับมาแก้ ไขใหม่
 ผู้ปฏิ บัติงานมีทัศนคติที่ยงั ไม่ พร้ อม

สภาพงานในปั จจุบัน มีแนวโน้ มที่บ่งชัดว่ านับวันอัตราการขยายตัวจะยิ่งสูงขึน้ และเป็ นไปอย่ างรวดเร็ ว ไม่ ว่าจะ
ทางด้ านธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริ การ ตลอดจนภาครั ฐหรื อเอกชน อันเป็ นงานที่ นอกจากจาเป็ นต้ องอาศัยบุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถในด้ านต่ างๆ แล้ ว ยังจาเป็ นที่ต้องมีพืน้ ฐานของทัศนคติหรื อจิ ตสานึกที่ดี (ใช้ จิตวิทยา) เพื่อเป็ น
แนวทางในการสื่ อสาร และแสดงทักษะมาประสานกันอย่ างมีขนั้ ตอน เป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่เป้ าหมายเดียวกัน
โดยเฉพาะเพื่อการแข่ งขันได้ อย่ างยัง่ ยืน และความเป็ นมืออาชี พ เสมือนหนึ่งเป็ นการร่ วมเสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์ กร
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ดังนั้น “วิธีการทางานร่ วมกันเป็ นทีม” จึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒนาให้ เหมาะสมกับสภาพของหน่ วยงานอยู่
ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่ว่า ทุกคนในองค์ กรต้ องร่ วมมือกัน สนับสนุนการให้ กาลังใจซึ่ งกันและกันเลิกเกี่ยง
งาน เลิกกล่ าวโทษผู้อื่น และปฏิ บัติงานในหน้ าที่ อย่ างเต็มความสามารถโดยยึดผลประโยชน์ ของส่ วนรวมเป็ นหลัก
จากแนวคิดดังกล่ าว บุคลากรในองค์ กรจึงจาเป็ นต้ องมีความรู้ ความสามารถ ทั้ งในเรื่ องงาน และเรื่ องเกี่ยวกับ
คน มีการรั บฟั ง และยอมรั บซึ่ งกันและกัน รู้ ซึ้งถึงแก่ นแท้ ในธรรมชาติของมนุษย์ และใช้ จิตวิทยาในการทางานร่ วมกัน
เพื่อความสาเร็ จต่ อองค์ กร
สรุ ปแล้ ว ถึงแม้ จะเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้ างสลับซับซ้ อน ละเอียดอ่ อน แต่ กเ็ ป็ นเรื่ องที่สามารถจะทาความเข้ าใจได้ ถ้ ามี
โอกาสได้ ประเมินและวิเคราะห์ ถึงมาตรฐานและกลยุทธ์ ตลอดจนศึกษา และทดลองปฏิ บัติเสมือนหนึ่ง “การใช้
จิตวิทยาการทางานเป็ นทีม”
ดังนั้น หลักสูตร “จิตวิทยาการบริ หาร และการจูงใจลูกน้ อง” จึงเป็ นประสิ ทธิ ผลหนึ่งในศักยภาพความเป็ นยุค
ใหม่ ในการพัฒนาองค์ กร เพื่อให้ ได้ ผ้ นู าที่มีคุณภาพ ชนะใจลูกน้ อง นาพาองค์ กรให้ เจริ ญก้ าวหน้ าตลอดไป
วัตถุประสงค์ ในการฝึ กอบรม
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจบทบาทผู้บริ หารยุคใหม่ ซึ่ งสามารถสร้ างวิสัยทัศน์ ร่วมขององค์ กร
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการทากิจกรรมกลุ่มและสร้ างมนุษยสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ร่วมงาน
3. เพื่อเพิ่มมาตรฐานการสร้ างภาพลักษณ์ ผ้ บู ริ หารยุคใหม่ ในองค์ กร
4. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อหาข้ อตกลง/มาตรฐานร่ วมกัน
5. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมเรี ยนรู้ หลักการในการบริ หารงานต่ างๆ เพื่อการบริ หารงานที่มีศักยภาพและเป็ นที่ยอมรั บ
จากผู้ใต้ บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมประสานงานรอบทิศ
หัวข้ อการฝึ กอบรม
1. ความหมายของ “จิตวิทยา” และ “ทีมงาน”
2. องค์ ประกอบที่ ต้องคานึงถึงในการใช้ จิตวิทยา
3. บทบาทผู้ปฏิ บัติงานยุคใหม่ (หัวหน้ าและลูกน้ องตลอดจนผู้นา) ซึ่ งสามารถสร้ างวิสัยทัศน์ ร่วมกันขององค์ กร
4. เทคนิคจิ ตวิทยา “การจูงใจ” “แก้ ไข” และ “พัฒนา”
5. เพิ่มมาตรฐานการสร้ างภาพลักษณ์ บุคลากรในองค์ กร
6. ทักษะในการสื่ อสารที่เกิดผลทั้งภายในและภายนอกองค์ กร
7. การเสริ มสร้ างบรรยากาศและบริ หารความขัดแย้ งในการทางาน
8. แนวทางในการทากิจกรรมกลุ่มในโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ด้ วยหลักการการ
ทางานที่เรี ยกว่ า “Teamwork”
9. การนาเสนอผลงานกลุ่ม (Group Presentation)
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10. การประเมินผลงานกลุ่ม (Evaluation)
11. สรุ ป คาถาม – คาตอบ (Q & A - Summary)
วิธีการฝึ กอบรม บรรยายสรุ ป อภิปราย กรณี ศึกษา แบ่ งกลุ่มย่ อยฝึ กปฏิ บัติ และ Learning Games การนาเสนอผลงาน
หน้ าห้ องฝึ กอบรม
วิทยากรในการฝึ กอบรม : อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิ ทธิ์
วิทยากรดีเด่ น ประจาปี 2560 สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
อดีต เลขานุการฝ่ ายจัดการและผู้จัดการฝ่ ายบริ หารทั่วไป บริ ษัท อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้ วไทย จากัด (มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริ ษัท เอสโซ่
แสตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ ายบุคคล บริ ษัท ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
ปัจจุบัน อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริ ษัทชั้นนาต่ างๆ, ผู้เขียนหนังสื อ “ความสุขที่แท้ จริ งของอาชี พเลขานุการ” และหนังสื อ "ศักยภาพ
การบริ หารงานธุรการแบบครบวงจร”

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,200

224

96

3,328

สมัคร 4 ท่านขึ้นไปคนละ

2,900

203

174

3,016

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter IG : hrd_zenter
คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพือ่ ยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
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ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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