จิตวิทยาการบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ

(Management Psychology of Driving Greater People Motives & Results)
ว ันที่ 9 กุมภาพ ันธ์ 2565 /
เวลา 09.00-16.00

หล ักการและเหตุผล:

โดยหลักการที่ว่า “หัวหน้ าคือผู้ที่ทางานผ่านคนอื่น” ดังนัน้ การทางานผ่านคนอื่น จึงต้ อง "เข้ าใจ" "ใส่
ใจ" และ "ได้ ใจ" ผู้ใต้ บงั คับบัญชาหรื อลูกน้ อง ด้ วยศาสตร์ ทางด้ าน "จิตวิทยา" เพื่อนามาผสมผสานให้ เข้ ากับ
ศาสตร์ ทางด้ าน "บริหารจัดการ" ซึง่ เนื ้อหาในหลักสูตร "จิตวิทยาการบริหาร" สามารถให้ "คาตอบ" แก่ท่าน
ว ัตถุประสงค์:เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าการฝึ กอบรม

·
·

ิ ป์ ในการบริหาร "คน" ตามทีอ
เข ้าใจหลักการเป็ นหัวหน ้างานทีม
่ ท
ี งั ้ ศาสตร์และศล
่ งค์กรคาดหวัง
้ ้ดีในการทางานจริง
สามารถประยุกต์หลักการ เทคนิค และวิธก
ี ารต่าง ๆ ของ"จิตวิทยาการบริหาร"ไปใชได

ห ัวข้อการฝึ กอบรม:
·

"จิตวิทยาการบริหาร" คืออะไรและอย่างไร
ิ ธิผล" และ"บริหารคน" คือ"ประสท
ิ ธิภาพ" ต ้องทาอย่างไร
1."บริหารงาน" คือ "ประสท
2."ศาสตร์การบริหาร"ผสานกับ"ศาสตร์จต
ิ วิทยา" ประกอบด ้วย
1.1.ดูคนออก ด ้วย "จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์" การวิเคราะห์คน4 ประเภท (D-I-S-C Style)
1.2. บอกคนได ้ด ้วย "จิตวิทยาการสอนงาน" กับคนแต่ละแบบ4 แบบ

้
1.3. ใชคนเป็
นด ้วย "จิตวิทยา5ส." ให ้เหมาะกับสถานการณ์และความเหมาะสมของงาน (สงั่
มอบหมาย และติดตามงาน)
1.4.เก่งจูงใจคน ด ้วย "จิตวิทยาจูงใจคน" ทัง้ ทีเ่ ป็ น "ตัวเงิน" และ "ไม่เป็ นตัวเงิน"
3."จิตวิทยาการใสใ่ จคน" ประกอบด ้วย

ื ทอดตัวตายตัวแทนแห่งผู ้นา
3.1.ทักษะการสร ้าง "ทายาท" สบ
3.2.ทักษะการให ้คาปรึกษาลูกน ้องในเรือ
่ งสว่ นตัวและเรือ
่ งงาน
3.3.ทักษะการให ้ปฏิกริ ย
ิ าย ้อนกลับ(Feedback)
4."จิตวิทยาการได ้ใจคน" ประกอบด ้วย
4.1.การรู ้และเข ้าใจใน"20ธรรมชาติคน" เพือ
่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างรบรืน
่
4.2.ทักษะการสร ้างการยอมรับ "10บัญญัตท
ิ าอย่างไรให ้คนยอมรับและศรัทธา"
4.3.ทักษะการชม การตาหนิ ว่ากล่าวตักเตือนลูกน ้อง
4.4.ทักษะการจัดการกับความขัดแย ้ง
ระหว่าง"ลูกน ้องกับลูกน ้อง"
ระหว่าง"ลูกน ้องกับหัวหน ้า"
ระหว่าง"หัวหน ้ากับหัวหน ้า"
่
5."12 ลักษณะลูกน ้อง" ท ้าทายจิตวิทยาการบริหารคน เชน
5.1.มุง่ งาน ไม่สนใจคน

·

5.2.สนใจคน งานไม่คอ
่ ยเดิน

5.3.สอยจุดอ่อนชาวบ ้าน

5.4.แสนรู ้

5.5.ขีโ้ ม ้

5.7.ปฏิเสธไม่เป็ น

5.8. เลีย
่ งทุกงาน

5.10.อมภูม ิ

5.11.เสนอตัวทุกงาน

5.6.ขาวีน ขีฟ
้ ้ อง

ิ ใจ
5.9. อยูร่ ะหว่างตัดสน
5.12.สุมหัวนินทา

้
การประยุกต์ใชในช
วี ต
ิ การทางาน/ถาม-ตอบ

เหมาะสาหร ับ :
หัวหน ้างานหรือผู ้จัดการ ผู ้บริหารทีม
ระยะเวลาฝึ กอบรม : 1 วัน
วิธก
ี ารฝึ กอบรม : ในรูปแบบ Virtual Training Online
ึ ษาและบทบาทสมมติ
เกม กรณีศก
วิทยากร :
อาจารย์พรเทพ ฉ ันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ)
ประสบการณ์ทางาน
ผู ้อานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส ์ จากัด
ี ี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
ผู ้อานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม
่ บริษัท ทีซซ
ทีป
่ รึกษาและวิทยากรด ้านทรัพยากรบุคคล
ผู ้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา
ฯลฯ
ั
อ ัตราค่าอบรมสมมนา
ท่านละ 2,500 + Vat 175 = 2,675 บาท
Promotion สม ัคร 4 จ่าย 3

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธก
ี ารชาระเงิน: โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-7110496 (โอนแล ้วสง่ Pay in)
ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
เงือ
่ นไขการอบรม... ห้ามบ ันทึกภาพ วีดโี อ แชร์ หรือนาไปเผยแพร่
ี ภาษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752 ,086-8929330
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์มการลงทะเบียน
จิตวิทยาการบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ
(Management Psychology of Driving Greater People Motives & Results)

ส่ งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี____________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________

