
 

 
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.com  

หวัหนา้ที�ลกูนอ้งตอ้งการและบรษิทัเชดิชู 
 

(Supervisors/Managers: A Role Model) 
 

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

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

 

23 สงิหาคม 2561 
09.00 – 16.00 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที[จัดอบรมอาจเปลี[ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
หลกัการและเหตผุล 
 ในโลกของการแข่งขันที[รุนแรงเช่นนี] องค์กรจะขับเคลื[อนไปไดต้อ้งอาศัยหัวหนา้ที[ดีและเก่ง มีความรูม้ี
ความสามารถในการกําหนดทศิทางขององคก์ร ลูกนอ้งอีกหลายรอ้ยคนจะตอ้งเป็นผูท้ี[เดนิอยู่ในทศิทางที[หัวหนา้
กําหนด หากหัวหนา้แมจ้ะมีความรูค้วามสามารถ แต่ขาดซึ[งจิตสํานึกที[ดีในการทํางานร่วมกับผูอ้ื[นและมอง
ผลประโยชนข์องตัวเองเป็นหลัก ไม่มภีาวะผูนํ้าที[ด ีเสน้ทางแหง่ความสําเร็จย่อมวกวนลูกนอ้งเกดิสบัสนอยา่งแน่นอน 
และในที[สดุองคก์รยอ่มแตกความสามัคคไีด ้ในทางตรงขา้มหากหัวหนา้มภีาวะผูนํ้าที[ด ีสรา้งและพัฒนาทมีงานใหเ้กง่
และดี ย่อมทําใหลู้กนอ้งยอมรับ ศรัทธาและเชื[อมั[นในตัวหัวหนา้ จนสามารถนําทีมทั ]งหมดไปสู่เสน้ทางลัดแห่ง
ความสําเร็จได ้
 หลักสูตรนี]จงึไดพ้ัฒนาขึ]นมาเพื[อตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึ[งเป็นหัวหนา้งานทั ]งมอืเก่าและมอืใหม่ใหไ้ดรั้บ
ความรูเ้ทคนคิและเรียนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็นผูนํ้าที[ดมีคีวามสามารถ เป็นที[ตอ้งการขององคก์รและ
ลกูนอ้งรัก รวมทั ]งการทํากจิกรรม Workshop เพื[อพัฒนาหัวหนา้งานใหเ้ป็นหัวหนา้ที[ทกุคนรักและศรัทธา เมื[อจบการ
อบรมคาดวา่ ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รื[องนี]ไดอ้ยา่งสมัฤทธิfผลดว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื[อเพิ[มพูนความรูค้วามเขา้ใจเรื[องหัวหนา้ที[ลกูนอ้งและบรษัิทตอ้งการ  
2. เพื[อสรา้งจติสํานกึที[ดขีองการเป็นหัวหนา้ในการทํางานเพื[อประโยชนส์ว่นรวม 
3. เพื[อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ี[ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าที[มีทักษะและความสามารถในการบรหิาร
ลกูนอ้ง สรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. บทบาทของหัวหนา้ – บทบาทของตัวกลางในการเชื[อมต่อระหว่างผูบ้รหิารและพนักงาน  

• การเขา้ใจบทบาทหนา้ที[ตนเอง และ ความรับผดิชอบ 
• ความคดิสรา้งสรรค ์
• การใชจ้ติวทิยาในการบังคับบญัชา 
• สวมหมวกความเป็นลกูนอ้ง 

2. ความสําคัญของภาวะผูนํ้า กับ การบรหิารคน 
(เรยีนรูค้วามสําคญัของภาวะผูนํ้า ในฐานะหัวหนา้งาน) 

3. หลักการการบรหิารงานในฐานะหัวหนา้ - เทคนคิที[หัวหนา้ตอ้งรูเ้พื[อเป็นผูนํ้าที[ด ี
4. เทคนคิการเขา้ใจลกูนอ้ง และ เขา้ถงึลกูนอ้ง – ทําอย่างไรหัวหนา้จะผูกใจลูกนอ้งไดจ้นไดใ้จจรงิๆ 
5. จติวทิยาการปรับตวัของหัวหนา้เขา้หาลกูนอ้ง – ปรับตวัอย่างไรใหล้กูนอ้งยอมรับในตวัหัวหนา้ 
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6. การสั[งงาน และ การสอนงาน (แยกการสั[ง และ การสอนงานใหเ้ป็น พรอ้มเรยีนรูเ้ทคนคิเพิ[มเตมิในเรื[องการสอน
งานลกูนอ้งอยา่งเป็นระบบ ทําใหล้กูนอ้งทํางานไดด้ขีึ]น) 

7. กจิกรรม Workshop: การสอนงานอยา่งไดผ้ล - พรอ้มเทคนคิเพิ[มเตมิ 
8. การสื[อสารกบัลกูนอ้งเพื[อสรา้งความเขา้ใจ – สื[อสารทั ]งการพูดและฟังลกูนอ้งอย่างไร 
9. การจูงใจ และ การชมเชย – การจูงใจและการชมเชยตอ้งทําอยา่งไร 
10. การกล่าวตักเตอืน และ การลงโทษ – สถานการณ์เชน่นี]หัวหนา้หลายคนไมก่ลา้เผชญิ หลักสตูรนี]มคํีาตอบให ้
11. กจิกรรม Workshop: การกล่าวตักเตอืนลูกนอ้ง – พรอ้มเทคนคิเพิ[มเตมิ 
12. จติสํานกึและทัศนคตขิองการเป็นหัวหนา้งาน 

• ตอ่องคก์ร 
• ตอ่ลกูนอ้ง 
• ตอ่เพื[อนร่วมงาน 

13. สรุป คําถามและคําตอบที[หัวหนา้งานตอ้งการเรียนรู ้

ประกาศนยีบตัร: บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากัด 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 23 สงิหาคม 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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 8 สงิหาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์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 ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที[ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื[อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชื[อหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเช็คบรษัิท สั[งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั 
3.  หัก ณ ที[จ่าย 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 กรุณาตดิตอ่: 
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.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, หัวหนา้ที[ลูกนอ้งตอ้งการและบรษัิทเชดิช,ู การสื[อสารกับลูกนอ้งเพื[อสรา้งความเขา้ใจ, จติสาํนกึและทัศนคตขิองการ
เป็นหัวหนา้งาน 


