Outline Hipo

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
(Management & Motivation Psychology)

วิทยากร: พท.ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด ้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทํางานด ้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

3 มีนาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
[ ัดอบรมอาจเปลีย
[ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ในโลกของการแข่ง ขั น ที[รุ น แรงเช่ น นี] องค์ก รจะขับ เคลื[อ นไปได ้ต ้องอาศั ย หั วหน า้ ที[ด ีแ ละเก่ ง มีค วามรู ม
้ ี
ความสามารถในการกํ าหนดทิศ ทางขององค์ก ร ลู ก น ้องอีกหลายร ้อยคนจะต ้องเป็ นผู ้ทีเ[ ดิน อยู่ใ นทิศ ทางทีห
[ ั วหน ้า
้
ั สนอย่าง
กําหนด หากหัวหน ้ากําหนดทิศทางผิด ไม่มภ
ี าวะผู ้นํ าทีด
[ ี เสนทางแห่
งความสําเร็ จย่อมวกวนลูกน ้องเกิดสบ
แน่ นอน และในทีส
[ ุดองค์ก รย่ อมแตกความสามั ค คีได ้ ในทางตรงข ้ามหากหั วหน ้ามีภาวะผู ้นํ าทีด
[ ี ย่อมทํา ให ้ลูก น ้อง
ื[ มั[นในตัวหัวหน ้า จนสามารถนํ าทีมทัง] หมดไปสูเ่ สนทางลั
้
ยอมรับ ศรัทธาและเชอ
ดแห่งความสาํ เร็จได ้
หลั กสูตรนี]จงึ ได ้พั ฒนาขึน
] มาเพือ
[ ตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรม ซงึ[ เป็ นหัวหน ้างานทัง] มือ เก่าและมือ ใหม่ใ ห ้ได ้รับ
ความรู ้เทคนิคและเรียนรู ้ประสบการณ์ในการพั ฒนาตนให ้เป็ นผู ้นํ าทีด
[ ม
ี ีความสามารถ เป็ นทีต
[ ้องการขององค์ก รและ
ลูกน ้องรัก รวมทัง] การทํากิจกรรม Workshop เพือ
[ พัฒนาหัวหน ้างานให ้เป็ นหัวหน ้าทีท
[ ก
ุ คนรัก เมือ
[ จบการอบรมคาดว่า
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้เรือ
ั ฤทธิผ
ผู ้เข ้าสม
[ งนีไ] ด ้อย่างสม
f ลด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
[ สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
[ งหัวหน ้าทีล
[ ูกน ้องและบริษัทต ้องการ
้
2. เพือ
[ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไ[ ด ้ไปประยุกต์ใชในการเป็
นผู ้นํ าทีม
[ ท
ี ก
ั ษะและความสามารถในการ
ิ ธิภาพ
บริหารลูกน ้อง สร ้างผลงานให ้องค์กรได ้อย่างมีประสท
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1. เทคนิคการเข ้าใจลูกน ้อง และเข ้าถึงลูกน ้อง – ทําอย่างไรหัวหน ้าจะผูกใจลูกน ้องได ้ใจจริงๆ
2. จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน ้าเข ้าหาลูกน ้อง-ปรับตัวอย่างไรให ้ลูกน ้องยอมรับในตัวหัวหน ้า
3. คุณเป็ นหัวหน ้างานแบบใด – เรียนรู ้สไตล์ตนเอง เพือ
[ ปรับปรุงให ้เหมาะกับการทํางาน และตัวลูกน ้อง
4. การจูงใจ และ การชมเชย – การจูงใจและการชมเชยต ้องทําอย่างไร
5. การกล่าวตักเตือน และการลงโทษ – สถานการณ์เช่นนีห
] ัวหน ้าหลายคนไม่กล ้าเผชิญ
6. กิจกรรม Work shop “การว่ากล่าวตักเตือนลูกน ้อง”
7. การบริหารและการสร ้างแรงจูงใจ
้
-จิตวิทยาการใชแรงจู
งใจ
ั ทัศน์และทัศนคติในการทํางาน
8. การสร ้างวิสย
้
- การนํ าจิตวิทยามาใชในการสร
้างทัศนคติ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

Outline Hipo
9. กิจกรรม Workshop: การปรับตัวและการเข ้าถึงลูกน ้อง-พร ้อมเทคนิคเพิม
[ เติม
10. กรอบแนวคิดการนํ าจิตวิทยามาใช ้
11. กระบวนการบริหารให ้ได ้ใจและได ้งานจากลูกน ้อง
12. สรุป คําถามและคําตอบทีห
[ ัวหน ้างานต ้องการเรียนรู ้

ใบประกาศนียบ ัตรโดย: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก
HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

ั
ราคาพิเศษ !!! ชําระค่าอบรมสมมนา
ก่อนว ันอบรม 15 ว ัน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก
HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี]
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที[ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขที[ 014-2-63503-8
[ บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิง[ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี[ จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ที[ 0-2615-4479
ื[ บริษัท เบอร์ตด
[ หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสัง[ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง[ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี[ จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
[ า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไ[ ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิง[ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี[ จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เว็บไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, จิตวิทยา, การบริหาร, จูงใจลูกน ้อง, ภาวะผู ้นํ า, หัวหน ้า

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

