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กลยทุธก์ารพฒันาทกัษะผูนํ้า  
(Leadership Development) 

 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีZมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

4 กรกฎาคม 2561 
9.00 – 16.00 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีZจัดอบรมอาจเปลีZยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
 

 หลักสตูรนีbเป็นหลักสตูรทีZเนน้เพืZอการพัฒนาทกัษะความเป็นผูนํ้า เพืZอใหเ้กดิมุมมองแนวคดิตอ่การพัฒนาและ
การบรหิารตนเองและลูกนอ้ง ใหส้ามารถเขา้ใจถงึบทบาทหนา้ทีZและเทคนคิวธิกีารจูงใจลกูนอ้งใหส้ามารถทํางานได ้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้กีZยวกบัหลัก และกระบวนการในการพัฒนาทักษะการบรหิารคนและทกัษะการ
เป็นผูนํ้าของตนเอง 

2. เพืZอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถนําความรูท้ีZไดรั้บไปประยกุตใ์ชก้ับตนเอง เพืZอใหก้ารบรหิารงานเกดิ
ประสทิธภิาพมากยิZงขึbน 

3. เพืZอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้รยีนรูจ้ากการแลกเปลีZยนประสบการณ์กับวทิยากรและผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรม
ดว้ยกนั อันจะนําไปสูก่ารพัฒนาภาวะผูนํ้าทีZเหมาะสมได ้

 
หวัขอ้การฝึกอบรม 
 
1. ภาวะผูนํ้าและคณุลกัษณะของผูนํ้า 

� บทบาทหนา้ทีZของผูนํ้า 
� การเขา้ใจธรรมชาตพิฤตกิรรมของคน 
� ประเภทและคุณลักษณะของผูนํ้าแบบตา่งๆ 
� แบบวเิคราะหภ์าวะผูนํ้าของตนเอง 
� เทคนคิการปรับพฤตกิรรมของผูนํ้า 

2. ผูนํ้ากบัการสื�อสารในงาน 
� กระบวนการสืZอสารแบบปฏสิมัพันธ ์(Transactional Analysis – TA) 
� แบบของการสืZอสารทีZบรรลุผล 
� 11 วธิสีืZอสารทีZมปีระสทิธภิาพ 
� กรณีศกึษา การสืZอสารในงาน 

 
 
3. ผูนํ้ากบัการมอบหมายงาน 

� การพจิารณางานทีZควรมอบหมาย 
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� หลักการมอบหมายงาน 
� ขั bนตอนการมอบหมายงาน 
� เทคนคิการมอบหมายงานกบัผูใ้ตบั้งคับบญัชา ประเภทตา่งๆ แบบ 4 M 

4. การบรหิารผลงาน : ทกัษะการควบคมุ ตดิตาม และประเมนิงาน 
� แนวคดิ การบรหิารผลงาน 
� หลักการควบคุม ตดิตามงาน 
� ขั bนตอนการควบคุม ตดิตามงาน 
� แบบ Balance Sheet กบัการควบคมุ ตดิตามงาน 

5. ผูนํ้ากบัการจงูใจ 
� หลักสําคัญของการจงูใจ 
� ปัจจัยสําคัญตอ่ประสทิธผิลของการจูงใจ 
� การกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมทีZพงึปรารถนา 
� การควบคุมหรอืลดพฤตกิรรมทีZไม่พงึปรารถนา 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 4 กรกฎาคม 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 19 มถินุายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซสํ์าเนาหนา้เช็ค) 
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 ดงันีb 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีZ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีZ 014-2-63503-8 

          ชืZอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีZ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืZอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืZอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัZงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั 
3.  หัก ณ ทีZจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีZไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ 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, กลยทุธก์ารพัฒนาทักษะผูนํ้า, พัฒนาตนเองและลกูนอ้ง, เทคนคิวธิกีารจงูใจลกูนอ้ง 


