
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

หลกัสตูรอบรม จติวทิยาการบรหิารและ 

การจงูใจลกูนอ้ง 
(Management & Motivation Psychology) 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 

 11 กมุภาพนัธ ์2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานที[จัดอบรมอาจเปลี[ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 

 
ในโลกของการแขง่ขนัที[รุนแรงเชน่นี] องคก์รจะขบัเคลื[อนไปไดต้อ้งอาศยัหัวหนา้ที[ดแีละเกง่ มคีวามรูม้ี

ความสามารถในการกําหนดทศิทางขององคก์ร ลูกนอ้งอกีหลายรอ้ยคนจะตอ้งเป็นผูท้ี[เดนิอยูใ่นทศิทางที[หัวหนา้
กําหนด หากหัวหนา้กําหนดทศิทางผดิ ไม่มภีาวะผูนํ้าที[ด ี เสน้ทางแหง่ความสาํเร็จย่อมวกวนลกูนอ้งเกดิสบัสนอยา่ง
แน่นอน และในที[สดุองคก์รย่อมแตกความสามัคคไีด ้ ในทางตรงขา้มหากหัวหนา้มภีาวะผูนํ้าที[ด ี ย่อมทําใหลู้กนอ้ง
ยอมรับ ศรัทธาและเชื[อมั[นในตัวหัวหนา้ จนสามารถนําทมีทั ]งหมดไปสูเ่สน้ทางลัดแหง่ความสําเร็จได ้

หลักสตูรนี]จงึไดพั้ฒนาขึ]นมาเพื[อตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึ[งเป็นหัวหนา้งานทั ]งมอืเกา่และมอืใหมใ่หไ้ดร้ับ
ความรูเ้ทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็นผูนํ้าที[ดมีคีวามสามารถ เป็นที[ตอ้งการขององคก์รและ
ลกูนอ้งรัก รวมทั ]งการทํากจิกรรม Workshop เพื[อพัฒนาหัวหนา้งานใหเ้ป็นหัวหนา้ที[ทกุคนรัก เมื[อจบการอบรมคาดวา่ 
ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูเ้รื[องนี]ไดอ้ย่างสมัฤทธิfผลดว้ยตนเอง 
 
 
วตัถปุระสงค ์  
 
1.      เพื[อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื[องหัวหนา้ที[ลูกนอ้งและบรษัิทตอ้งการ  
2.      เพื[อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ี[ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าที[มทีกัษะและความสามารถในการ     
    บรหิารลกูนอ้ง สรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. เทคนคิการเขา้ใจลกูนอ้ง และเขา้ถงึลกูนอ้ง – ทําอย่างไรหัวหนา้จะผูกใจลูกนอ้งไดใ้จจรงิๆ 
2. จติวทิยาการปรับตัวของหัวหนา้เขา้หาลูกนอ้ง-ปรับตัวอยา่งไรใหลู้กนอ้งยอมรับในตัวหัวหนา้ 
3. คณุเป็นหัวหนา้งานแบบใด – เรยีนรูส้ไตลต์นเอง เพื[อปรับปรุงใหเ้หมาะกบัการทํางาน และตัวลกูนอ้ง 
4. การจูงใจ และ การชมเชย – การจูงใจและการชมเชยตอ้งทําอยา่งไร 
5. การกล่าวตกัเตอืน และการลงโทษ – สถานการณ์เชน่นี]หัวหนา้หลายคนไม่กลา้เผชญิ  
6. กจิกรรม Work shop “การวา่กลา่วตักเตอืนลกูนอ้ง”  
7. การบรหิารและการสรา้งแรงจูงใจ 
    - จติวทิยาการใชแ้รงจูงใจ 
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8. การสรา้งวสิยัทศันแ์ละทศันคตใินการทํางาน 
    - การนําจติวทิยามาใชใ้นการสรา้งทศันคต ิ 
9. กจิกรรม Workshop: การปรับตัวและการเขา้ถงึลูกนอ้ง-พรอ้มเทคนคิเพิ[มเตมิ 
10. กรอบแนวคดิการนําจติวทิยามาใช ้
11. กระบวนการบรหิารใหไ้ดใ้จและไดง้านจากลูกนอ้ง 
12. สรุป คําถามและคําตอบที[หัวหนา้งานตอ้งการเรยีนรู ้ 
 

ใบประกาศนยีบตัรโดย: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 11 กมุภาพนัธ ์2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 28 มกราคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขที[ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที[ 014-2-63503-8 

          ชื[อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที[ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื[อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชื[อหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สั[งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ที[จา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที[ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, จติวทิยา, การบรหิาร, จงูใจลกูนอ้ง, ภาวะผูนํ้าม, หัวหนา้ 


