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Course : Psychology of Management 
หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกนอ้ง 

In-house Training 

หลักการและเหตุผล: 

โดยหลกัการท่ีวา่ “หวัหน้าคือผู้ ท่ีทํางานผ่านคนอ่ืน” ดงันัน้ การทํางานผา่นคนอ่ืน จงึต้อง "เข้าใจ" "ใสใ่จ" 

และ "ได้ใจ" ผู้ ใต้บงัคบับญัชาหรือลกูน้อง ด้วยศาสตร์ทางด้าน "จิตวิทยา" เพ่ือนํามาผสมผสานให้เข้ากบัศาสตร์

ทางด้าน "บริหารจดัการ" ซึง่เนือ้หาในหลกัสตูร "จิตวิทยาการบริหาร" สามารถให้ "คําตอบ" แก่ทา่น 

วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้ เข้าการฝึกอบรม 

• เข้าใจหลกัการเป็นหวัหน้างานท่ีมีทัง้ศาสตร์และศลิป์ในการบริหาร "คน" ตามท่ีองค์กรคาดหวงั 

• สามารถประยกุต์หลกัการ เทคนิค และวิธีการตา่ง ๆ ของ "จิตวิทยาการบริหาร" ไปใช้ได้ดีในการทํางานจริง 

หัวข้อการบรรยาย:  

• "จิตวิทยาการบริหาร"  คืออะไรและอยา่งไร 

            1. "บริหารงาน" คือ "ประสิทธิผล" และ "บริหารคน" คือ "ประสิทธิภาพ" ต้องทําอยา่งไร 

            2. "ศาสตร์การบริหาร" ผสานกบั "ศาสตร์จิตวิทยา" ประกอบด้วย 

                 1.1. ดคูนออก ด้วย "จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์" การวิเคราะห์คน 4 ประเภท (D-I-S-C Style)  

    �.�. บอกคนได้ ด้วย "จิตวิทยาการสอนงาน" กบัคนแตล่ะแบบ 4 แบบ 

    �.�. ใช้คนเป็น ด้วย "จิตวิทยา 5 ส." ให้เหมาะกบัสถานการณ์และความเหมาะสมของงาน                             

                        (สัง่ มอบหมาย และติดตามงาน) 

    1.4. เก่งจงูใจคน ด้วย "จิตวิทยาจงูใจคน" ทัง้ท่ีเป็น "ตวัเงิน" และ "ไมเ่ป็นตวัเงิน" 

           3. "จิตวิทยาการใสใ่จคน" ประกอบด้วย 

    3.1. ทกัษะการชม การตําหนิ วา่กลา่วตกัเตือนลกูน้อง 

    3.2. ทกัษะการจดัการกบัความขดัแย้ง  

  - ระหวา่ง “ลกูน้องกบัลกูน้อง” 

  - ระหวา่ง “ลกูน้องกบัหวัหน้า” 

    3.3. ทกัษะการให้ปฏิกิริยาย้อนกลบั (Feedback)  
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    3.4. ทกัษะการให้คําปรึกษาลกูน้องในเร่ืองสว่นตวัและเร่ืองงาน             

  

            4. "จิตวิทยาการได้ใจคน" ประกอบด้วย 

    4.1. การบริหารตน (SELF Management Techniques) 

    4.2. การบริหารเพ่ือนร่วมงาน (COLLEAGUE Management Techniques) 

    4.3. การบริหารเจ้านาย (BOSS Management Techniques) 

    4.4. จิตวิทยาการได้ใจคนด้วย "20 ธรรมชาติคน" 

 

             5. "12 ลกัษณะลกูน้อง" ท้าทายจิตวิทยาการบริหารคน เชน่ 

                5.1. มุง่งาน ไมส่นใจคน 5.2. สนใจคน งานไมค่อ่ยเดนิ      5.3.สอยจดุออ่นชาวบ้าน 

                5.4. แสนรู้   5.5. ขีโ้ม้   5.6. ขาวีน ขีฟ้้อง  

                5.7. ปฏิเสธไมเ่ป็น  5.8. เล่ียงทกุงาน             5.9. อยู่ระหวา่งตดัสินใจ 

                5.10. อมภมูิ  5.11. เสนอตวัทกุงาน        5.12. สมุหวันินทา            

• การประยกุต์ใช้ในชีวิตการทํางาน / ถาม-ตอบ  

เหมาะสาํหรับ: 

• หวัหน้างาน ผู้จดัการ ผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจ   

จํานวนผู้เข้าอบรม    ไมเกิน  30  คน 

ระยะเวลาฝึกอบรม:    1 วนั  
วิทยากร 

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาว ี 

การศึกษา 

• ปริญญาโท จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสบการณ์ทาํงาน 

• ผู้ อํานวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  
• ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
• ท่ีปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบคุคล 
• ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  
• ฯลฯ 
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อตัราคา่บรกิารจัดอบรมภายในองคก์ร 

                            (รวมคา่วทิยากร  เอกสารบรรยายสาํหรบัผูเ้ขา้อบรมและคา่เดนิทาง ) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
1% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา / 1 วนั 34,000 2,380 (1,020) 35,360 

  
วธิกีารชําระคา่อบรม 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 
ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 
 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร ตดิต่อ คุณอรัญญา 086-8929330 
 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  

กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป)  

 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลขูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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