
 

 
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 , hipo-training@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

 Supervisory Skill Development for Supervisor Level 
 

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

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

 
16 – 17 พฤษภาคม 2561 

09.00 – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 

*สถานที]การจัดสมัมนาอาจเปลี]ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม           

 
หลกัการและเหตผุล 
 
ในโลกของการแขง่ขันที]รุนแรงเชน่นี_ องคก์รจะขับเคลื]อนไปไดต้อ้งอาศัยหัวหนา้ที]ดแีละเกง่ มคีวามรูม้คีวามสามารถ
ในการกําหนดทศิทางขององคก์ร ลูกนอ้งอีกหลายรอ้ยคนจะตอ้งเป็นผูท้ี]เดนิอยู่ในทศิทางที]หัวหนา้กําหนด หาก
หัวหนา้กําหนดทศิทางผดิ ไม่มภีาวะผูนํ้าที]ด ีเสน้ทางแห่งความสําเร็จย่อมวกวนลูกนอ้งเกดิสับสนอย่างแน่นอน และ
ในที]สดุองคก์รย่อมแตกความสามัคคไีด ้ในทางตรงขา้มหากหัวหนา้มภีาวะผูนํ้าที]ด ีย่อมทําใหลู้กนอ้งยอมรับ ศรัทธา
และเชื]อมั]นในตัวหัวหนา้ จนสามารถนําทมีทั _งหมดไปสูเ่สน้ทางลัดแห่งความสาํเร็จได ้  
 
หลักสูตรนี_จงึไดพั้ฒนาขึ_นมาเพื]อตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึ]งเป็นหัวหนา้งานทั _งมอืเก่าและมือใหม่ใหไ้ดร้ับความรู ้
เทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็นผูนํ้าที]ดมีคีวามสามารถ เป็นที]ตอ้งการขององคก์รและลูกนอ้งรัก 
รวมทั _งการทํากจิกรรม Workshop เพื]อพัฒนาหัวหนา้งานใหเ้ป็นหัวหนา้ที]ทุกคนรัก เมื]อจบการอบรมคาดว่า ผูเ้ขา้
สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รื]องนี_ไดอ้ยา่งสมัฤทธิgผลดว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
  
1. เพื]อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื]องบทบาทหนา้ที]ที]ชัดเจน พรอ้มฝึกประสบการณ์ใหเ้ป็นหัวหนา้ที]ลูกนอ้งและ
บรษัิทตอ้งการ  

2. เพื]อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ี]ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าที]มทีกัษะและความสามารถในการ
บรหิารลกูนอ้ง สรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
วนัที�หนึ�ง  
 

1. บทบาทของหวัหนา้งาน 
2. หลกัการบรหิารงานในฐานะหวัหนา้ 
3. เทคนคิการเขา้ใจลกูนอ้ง 
4. การปรบัตวัเขา้หาลกูนอ้ง 
5. การส ั�งงานและการสอนงาน 
6. การตดิตามชว่ยเหลอืและการใหค้าํแนะนํา  
7. การสนบัสนนุและใหโ้อกาสลกูนอ้ง 
8. การจงูใจและการชมเชย 
9. เทคนคิการเขา้ถงึลกูนอ้ง 
10. การกลา่วตกัเตอืนและการลงโทษ 
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วนัที�สอง 
 

11. การสรา้งพลงัทมี สรา้งพลงัตนใหลู้กนอ้ง – กระตุน้ใหค้นทาํงาน 
12. การสรา้งความรกัองคก์ร หวงแหนองคก์ร (Sense of Belonging) 
13. การประเมนิผลงานและการให ้Feedback 
14. มุง่สูค่วามสําเร็จดว้ย Action Plan 
15. กจิกรรม : ปฏบิตักิาร Action Plan 
16. การบรหิารเวลา 
17. ทกัษะการตดิตอ่สื�อสาร 
18. สรปุคําถามและคําตอบที�หวัหนา้งานตอ้งการเรยีนรู ้

 
ใบรบัรอง : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

 
อัตราหลักสตูร(ตอ่ 1 ท่าน) 

ชําระภายใน 16-17  พฤษภาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 8,000.00 560.00 240.00 8,560.00 8,560.00 

สมาชกิ HIPO 7,800.00 546.00 234.00 8,112.00 8,346.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 1 พฤษภาคม 2561 โอนเงนิหรอืแฟ็กซสํ์าเนาหนา้เช็ค) 

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

บคุคลท ั�วไป 7,800.00 546.00 234.00 8,112.00 8,346.00 

สมาชกิ HIPO 7,500.00 525.00 225.00 7,800.00 8,025.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
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   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที] 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื]อบรษัิทของท่าน และชื]อหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สั]งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ]ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี] จํากดั 
3.  หัก ณ ที]จา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที] 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, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 

อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, ทักษะการเป็นหวัหนา้งาน, Supervisory Skill, Development, Supervisor Level 


