
 
 

จติวทิยาการบรหิารงานใหไ้ดผ้ล บรหิารคนใหไ้ดใ้จ 
(Management Psychology of Driving Greater People Motives & Results) 

วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2565 / 
เวลา 09.00-16.00 

   

 
หลกัการและเหตผุล: 

โดยหลกัการท่ีว่า “หวัหน้าคือผู้ ท่ีท างานผ่านคนอ่ืน” ดงันัน้ การท างานผ่านคนอ่ืน จงึต้อง "เข้าใจ" "ใส่
ใจ" และ "ได้ใจ" ผู้ใต้บงัคบับญัชาหรือลกูน้อง ด้วยศาสตร์ทางด้าน "จิตวิทยา" เพ่ือน ามาผสมผสานให้เข้ากบั
ศาสตร์ทางด้าน "บริหารจดัการ" ซึง่เนือ้หาในหลกัสตูร "จิตวิทยาการบริหาร" สามารถให้ "ค าตอบ" แก่ท่าน 
 

วตัถปุระสงค:์เพือ่ใหผู้เ้ขา้การฝึกอบรม 

·        เขา้ใจหลกัการเป็นหวัหนา้งานทีม่ทีัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ในการบรหิาร "คน" ตามทีอ่งคก์รคาดหวัง 

·        สามารถประยกุตห์ลกัการ เทคนคิ และวธิกีารตา่ง ๆ ของ"จติวทิยาการบรหิาร"ไปใชไ้ดด้ใีนการท างานจรงิ 

หวัขอ้การฝึกอบรม: 

·        "จติวทิยาการบรหิาร"  คอือะไรและอยา่งไร 

           1."บรหิารงาน" คอื "ประสทิธผิล" และ"บรหิารคน" คอื"ประสทิธภิาพ" ตอ้งท าอยา่งไร 

           2."ศาสตรก์ารบรหิาร"ผสานกับ"ศาสตรจ์ติวทิยา" ประกอบดว้ย 

                1.1.ดคูนออก ดว้ย "จติวทิยาพฤตกิรรมศาสตร"์ การวเิคราะหค์น4 ประเภท (D-I-S-C Style) 

                  1.2. บอกคนไดด้ว้ย "จติวทิยาการสอนงาน" กับคนแตล่ะแบบ4 แบบ 

                 1.3. ใชค้นเป็นดว้ย "จติวทิยา5ส." ใหเ้หมาะกับสถานการณ์และความเหมาะสมของงาน (สัง่ 
มอบหมาย และตดิตามงาน) 

                 1.4.เกง่จงูใจคน ดว้ย "จติวทิยาจงูใจคน" ทัง้ทีเ่ป็น "ตัวเงนิ" และ "ไมเ่ป็นตัวเงนิ" 

          3."จติวทิยาการใสใ่จคน" ประกอบดว้ย 



          3.1.ทักษะการสรา้ง "ทายาท" สบืทอดตัวตายตัวแทนแหง่ผูน้ า 

                 3.2.ทักษะการใหค้ าปรกึษาลกูนอ้งในเรือ่งสว่นตัวและเรือ่งงาน    

          3.3.ทักษะการใหป้ฏกิริยิายอ้นกลับ(Feedback)           

           4."จติวทิยาการไดใ้จคน" ประกอบดว้ย 

          4.1.การรูแ้ละเขา้ใจใน"20ธรรมชาตคิน" เพือ่การอยูร่ว่มกันอยา่งรบรืน่ 

          4.2.ทักษะการสรา้งการยอมรับ "10บัญญัตทิ าอยา่งไรใหค้นยอมรับและศรัทธา" 

         4.3.ทักษะการชม การต าหน ิวา่กลา่วตักเตอืนลกูนอ้ง 

         4.4.ทักษะการจัดการกับความขดัแยง้ 

 ระหวา่ง"ลกูนอ้งกับลกูนอ้ง" 

 ระหวา่ง"ลกูนอ้งกับหัวหนา้" 

 ระหวา่ง"หัวหนา้กับหัวหนา้" 

5."12 ลักษณะลกูนอ้ง" ทา้ทายจติวทิยาการบรหิารคน เชน่ 

  5.1.มุง่งาน ไมส่นใจคน      5.2.สนใจคน งานไมค่อ่ยเดนิ      

5.3.สอยจดุออ่นชาวบา้น 5.4.แสนรู ้           5.5.ขีโ้ม ้       5.6.ขาวนี ขีฟ้้อง 

5.7.ปฏเิสธไมเ่ป็น       5.8. เลีย่งทกุงาน      5.9. อยูร่ะหวา่งตัดสนิใจ 

5.10.อมภมู ิ            5.11.เสนอตัวทกุงาน      5.12.สมุหัวนนิทา           

·        การประยกุตใ์ชใ้นชวีติการท างาน/ถาม-ตอบ 

 
เหมาะส าหรบั : 

 หัวหนา้งานหรอืผูจั้ดการ ผูบ้รหิารทมี  
 
ระยะเวลาฝึกอบรม :  1 วนั 
 
วธิกีารฝึกอบรม : ในรปูแบบ Virtual Training Online 

 เกม กรณีศกึษาและบทบาทสมมต ิ
วทิยากร :  
อาจารยพ์รเทพ  ฉนัทนาว ี(ตามไฟลเ์อกสารแนบ) 

ประสบการณ์ท างาน 

 ผูอ้ านวยการหลักสตูรพัฒนานักขาย บรษัิท มหวฒัน ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด  

 ผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล กลุม่บรษัิท ทซีซี ีแคปปิตอล กรุ๊ป   

 ทีป่รกึษาและวทิยากรดา้นทรัพยากรบคุคล 

 ผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครอืโอสถสภา  

 ฯลฯ 
 

              อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 2,500 + Vat 175 = 2,675 บาท 

                                     Promotion  สมคัร 4 จา่ย 3 



ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารช าระเงนิ:  โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี้ 

 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-7110496 (โอนแลว้สง่ Pay in) 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

 
เง ือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืน าไปเผยแพร ่

 
กรณหีัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

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

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
จติวทิยาการบรหิารงานใหไ้ดผ้ล บรหิารคนใหไ้ดใ้จ 

(Management Psychology of Driving Greater People Motives & Results) 

 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี___________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
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