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หลกัสตูร 1 วนั 
 
ใน โลกของการแขง่ขนัทีร่นุแรงเชน่นี ้องคก์รจะขับเคลือ่นไปไดต้อ้งอาศัยหัว
หนา้ทีด่แีละเกง่ มคีวามรูม้คีวามสามารถในการก าหนดทศิทางขององคก์ร ลกูนอ้ง
อกีหลายรอ้ยคนจะตอ้งเป็นผูท้ีเ่ดนิอยูใ่นทศิทางทีห่ัวหนา้ก าหนด หากหัวหนา้
ก าหนดทศิทางผดิ ไมม่ภีาวะผูน้ าทีด่ ีเสน้ทางแหง่ความส าเร็จยอ่มวกวนลกูนอ้ง
เกดิสบัสนอยา่งแน่นอน และในทีส่ดุองคก์รยอ่มแตกความสามคัคไีด ้ในทางตรง
ขา้มหากหวัหนา้มภีาวะผูน้ าทีด่ ียอ่มท าใหล้กูนอ้งยอมรับ ศรัทธาและเชือ่มั่นในตัว
หัวหนา้ จนสามารถน าทมีทัง้หมดไปสูเ่สน้ทางลัดแหง่ความส าเร็จได ้
หลัก สตูรนี้จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึง่เป็นหัวหนา้งานทัง้
มอืเกา่และมอืใหมใ่หไ้ดรั้บความรูเ้ทคนคิและเรยีนรู ้ประสบการณ์ในการพัฒนาตน
ใหเ้ป็นผูน้ าทีด่มีคีวามสามารถ เป็นทีต่อ้งการขององคก์รและลกูนอ้งรัก รวมทัง้การ
ท ากจิกรรม Workshop เพือ่ พัฒนาหวัหนา้งานใหเ้ป็นหัวหนา้ทีท่กุคนรัก เมือ่จบ
การอบรมคาดวา่ ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รือ่งนีไ้ดอ้ยา่ง
สมัฤทธิ ์ผลดว้ยตนเอง 
 
 

เนือ้หา เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 

1. เทคนคิการเขา้ใจลกูนอ้ง และเขา้ถงึลกูนอ้ง – ท าอยา่งไรหัวหนา้จะผกูใจ
ลกูนอ้งไดใ้จจรงิๆ 
2. จติวทิยาการปรับตัวของหวัหนา้เขา้หาลกูนอ้ง-ปรับตัวอยา่งไรใหล้กูนอ้งยอมรับ
ในตัวหัวหนา้ 
3. คณุเป็นหัวหนา้งานแบบใด – เรยีนรูส้ไตลต์นเอง เพือ่ปรับปรงุใหเ้หมาะกบัการ
ท างาน และตัวลกูนอ้ง 
4. การจงูใจ และ การชมเชย – การจงูใจและการชมเชยตอ้งท าอยา่งไร 
5. การกลา่วตักเตอืน และการลงโทษ – สถานการณ์เชน่นี้หวัหนา้หลายคนไมก่ลา้
เผชญิ  
6. กจิกรรม Work shop “การวา่กลา่วตักเตอืนลกูนอ้ง” 
7. การบรหิารและการสรา้งแรงจงูใจ 
    - จติวทิยาการใชแ้รงจงูใจ 
8. การสรา้งวสิยัทัศนแ์ละทัศนคตใินการท างาน 
    - การน าจติวทิยามาใชใ้นการสรา้งทัศนคต ิ 
9. กจิกรรม Workshop: การปรับตัวและการเขา้ถงึลกูนอ้ง-พรอ้มเทคนคิเพิม่เตมิ 
10. กรอบแนวคดิการน าจติวทิยามาใช ้
11. กระบวนการบรหิารใหไ้ดใ้จและไดง้านจากลกูนอ้ง 
12. สรปุ ค าถามและค าตอบทีห่ัวหนา้งานตอ้งการเรยีนรู ้
 

วัตถุประสงค์   

   

1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งหวัหนา้ทีล่กูนอ้งและบรษัิทตอ้งการ  
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเป็นผูน้ าทีม่ทีกัษะ
และความสามารถในการ  บรหิารลกูนอ้ง สรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
 

วทิยากร 

อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่าย
ขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จ ากดั 
จากสหรัฐอเมรกิา   
Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร 
บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 
บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) 
จ ากดั จากเยอรมน ี
จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการ
ทีม่ากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 25 ปี 



อตัราคา่ลงทะเบยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ราคาปกตทิา่นละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท 

 
สมัครกอ่นวนัที ่18 ธันวาคม 2558            ทา่นละ 3,400 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

     
 เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้

 
ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลักสตูร 

 
ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบันทกึหักคา่ใชจ้า่ยทางบัญชไีด ้200 % 

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
 

แบบฟอรม์ส าหรับลงทะเบยีนเพือ่เขา้ร่วมสมัมนา 
 

       ชือ่หน่วยงาน / บรษัิท...................................................................................................................... 
 
         

       ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................... 
 

                   
                  1. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 
                   
                  2. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 
 

                  3. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 
 

                   โทรศพัท ์...............................  ตอ่     ........................................ โทรสาร .................................... 

บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนิง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั ทีอ่ยู ่16/54  แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน  
        

กรงุเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0735553003036 
               

 เช็คขดีครอ่มสัง่จา่ย บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนิง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั 

               
 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา พทุธมณฑล  สาย 4  เลขทีบ่ญัช ี 391-211414-7 

 

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 10 วัน บรษัิทฯ จะหักคา่ธรุการ 
รอ้ยละ 15 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร 

   นอกเหนือจากนี้แลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ การจองมผีลเมือ่ช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้และโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in  
   เพือ่เป็นหลักฐานในการส ารองทีน่ั่ง 

หลกัสตูร จติวทิยาการบรหิารและการจงูใจลกูนอ้ง 


