
 

 
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  

 FIRST STEP MANAGER 
                                                        

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชั]น จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการที]มากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

10 เมษายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

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

  

หลกัการและเหตผุล  
 

ท่านทราบหรอืไมว่่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหนา้มือใหม่ป้ายแดงที]ไดเ้ลื]อนขั gนจากพนักงานที]ทํางานดี มี
ความสามารถจนเขา้ตาผูบ้รหิารนัgน คอือะไร… ทําไมพวกเขาผูซ้ ึ]งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกมา้ตาย
เมื]อตอ้งมารับบทบาทหัวหนา้มือใหม่ สาเหตุสว่นหนึ]งเพราะหัวหนา้งานโดยสว่นใหญ่ยังไม่เขา้ใจถงึบทบาทหนา้ที]
ของตนเอง ยังตั gงรับกับความเปลี]ยนแปลงที]เกดิขึgนไมท่ัน อกีทัgงขาดทักษะและประสบการณ์ในการบรหิารลูกนอ้งให ้
อยู่ในปกครองไมไ่ด ้หรอืแมแ้ตลู่กนอ้งที]ดแีละเกง่อยู่แลว้ หัวหนา้มอืใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดงึศักยภาพที]มอียู่ของ
ลกูนอ้งออกมาใชไ้ดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ 

ดังนัgน หลักสตูรนีgจงึไดพั้ฒนาเพื]อตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึ]งเป็นผูจั้ดการหรอืหัวหนา้งานมอืใหม่ ไดเ้ขา้ใจ
ถงึบทบาทหนา้ที� รูจ้กัการปรบัตวั และเรยีนรูท้กัษะที�จําเป็นของการเป็นผูจ้ดัการหรอืหวัหนา้ที�ลูกนอ้งรกั 
และองคก์รภมูใิจ 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื]อสรา้งความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ที]ของผูจั้ดการหรอืหัวหนา้งาน 
2. เพื]อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูก้ารเตรยีมตัวและเตรมีพรอ้มรับบทบาทหนา้ที]ใหม่  
3. เพื]อเสรมิสรา้งทกัษะที]จําเป็นเรื]องการบรหิารลกูนอ้งใหไ้ดใ้จและไดง้าน 
4. เพื]อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ี]ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าที]มีทักษะและความสามารถในการ
บรหิารพนักงาน สรา้งคนเก่งและคนด ีผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
1. เรยีนรูบ้ทบาทใหม่ในฐานะผูจั้ดการหรอืหัวหนา้งาน 

• ตอ่องคก์ร 
• ตอ่ผูใ้ตบั้งคับบญัชา 
• ตอ่เพื]อนร่วมงาน 

2. ขอบเขตการบรหิารของผูจั้ดการหรอืหัวหนา้งาน 
• การบรหิารคน 
• การบรหิารงาน 

3. ความสามารถสําคัญในบรหิารงานในฐานะหัวหนา้ (Competency) 
4. การปรับตัว...เตรยีมตัว...เตรยีมพรอ้ม 

• ทําอย่างไรใหห้ัวหนา้..ลูกนอ้ง..เพื]อนร่วมงานยอมรับในฐานะหัวหนา้มอืใหม ่
5. ปัญหาที]พบบอ่ยสําหรับหัวหนา้มอืใหม่ (พรอ้มแนวทางแกปั้ญหา) 
6. เทคนคิการเขา้ใจลกูนอ้งและการผกูมติร 
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• ทําไมตอ้งเขา้ใจลกูนอ้ง 
• เรยีนรู ้Style ลกูนอ้ง 
• วธิกีารเขา้ถงึ...เขา้ใจลกูนอ้งตอ้งทําอยา่งไร 
• สิ]งที]หัวหนา้ควรเขา้ใจลกูนอ้งมกีี]ประการ 
• จติวทิยาการผกูใจลกูนอ้ง 

7. เทคนคิการวางแผนงาน 
8. เทคนคิการสั]งงาน มอบหมายงาน และการสอนงาน 
9. การตดิตามชว่ยเหลอืและการใหคํ้าแนะนํา  
10. การจูงใจและการชมเชย 

• คน้หาและการสรา้งแรงจูงใจเพื]อเป็นแรงผลักดันในการสรา้งผลงาน 
• ตัวอย่างการสรา้งแรงจูงใจ และ การกลา่วชมเชย 

11. หลักการและวธิกีารประเมนิผลงานที]ด ี
• ตัวอย่างแบบฟอรม์การประเมนิผลงาน 

12. การกล่าวตักเตอืนและการลงโทษ 
• ตัวอย่างและขั gนตอนการกล่าวตักเตอืนและบทลงโทษ 

13. สรปุคําถามและคําตอบที]หัวหนา้งานตอ้งการเรยีนรู ้
 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 10 เมษายน 2561 

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 26 มนีาคม 2561 (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 4472.00 4,601.00 

สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีg 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที] 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ 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 และชื]อหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สั]งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ]ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี] จํากดั 
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 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, FIRST STEP MANAGER, หัวหนา้มอืใหม,่ หัวหนา้ป้ายแดง, บทบาทหนา้ที]ของการเป็นหวัหนา้ 


