
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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หลกัสตูรอบรม การพฒันาทกัษะการเป็นหวัหนา้งาน 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
วทิยากร: อาจารย ์สกุจิ ตรยีทุธวฒันา 

 

       

18 กรกฎาคม 2561 
   09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีCจัดอบรมอาจเปลีCยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

หลกัการและเหตผุล 
  

องคก์รทั Iงในปัจจุบนั และในอนาคตยอ่มทีCจะตอ้งเสาะแสวงหาหัวหนา้งานทีCเพยีบพรอ้มไปดว้ยสตปัิญญา 
ความรู ้ความสามารถ ความเป็นผูนํ้า และมบีคุลกิภาพของความเป็นมอือาชพีเป็นทีCน่าเชืCอถอืและศรัทธาตอ่คนใน
องคก์รหรอืผูใ้ตบ้งัคับบัญชาในองคก์ร สามารถนําพาองคก์รธรุกจินัIนใหเ้จรญิเตบิโตกา้วหนา้และประสบความสาํเร็จได ้ 
แต่องคป์ระกอบทีCสําคัญทีCสดุทีCจะทําใหอ้งคก์รธรุกจิประสบความสาํเร็จไดก้็คอื การบรหิารงาน นัCนเอง ซึCงจะตอ้งหา
เทคนคิวธิกีาร และรูปแบบอยา่งไรทีCจะทําใหก้ารบรหิารงานนัIนมปีระสทิธภิาพ และสมัฤทธิTผลไดเ้พืCอใหถ้งึเป้าหมายทีC
ไดว้างแผนไวอ้ยา่งถกูตอ้ง และเกดิผล เพราะว่าการทีCสามารถบรหิารจัดการงาน แมก้ระทัCงการบรหิารคนไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ จะทําใหส้ามารถลดตน้ทนุ และเพิCมรายไดทั้Iงทางตรงและทางออ้มใหก้บัองคก์ร จงึมคีวามจําเป็นทีCตอ้ง
มกีารเรยีนรู ้ทั Iงแนวคดิ  และรับทราบถงึวธิกีารของการบรหิารงานอย่างไรใหส้มัฤทธิTผล เพืCอเป็นการเสรมิสรา้งพัฒนา
ทกัษะในความเป็นมอือาชพีดา้นการบรหิารงาน พรอ้มทีCจะบรหิารจัดการกับทกุสถานการณ์ทีCเกดิขึIนได ้

 
 

วตัถปุระสงค ์
 

1.รูปแบบของหัวหนา้งานยคุใหม่ทีCจะนําไปประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารงาน 
2.เสรมิสรา้งทักษะในการเป็นผูนํ้าทีCไดง้านและไดใ้จคน 
3.แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกจิของผูนํ้าทีCเป็นหัวหนา้งาน 
4.สรา้งทัศนคตเิชงิบวกแกหั่วหนา้งาน 
5.รูแ้ละเขา้ใจในทักษะการเป็นหัวหนา้งานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
6.สามารถประยุกตใ์ชท้กัษะตา่งๆทีCจําเป็นในการทํางานร่วมกันเป้นทมีทีCดเีพืCอบรรลเุป้าหมายขององคก์ร 

 
  

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

Module 1 : Qualification &  Rules of Managerial Skills             
- ประเภทและบทบาทหนา้ทีCความรับผดิชอบของหัวหนา้งาน 
- คุณสมบตัขิองผูบ้รหิารและหัวหนา้งานยุคใหม ่
- เทคนคิการบรหิารคนใหต้รงงาน ตรงความสามารถ 
- การวางแผนงานในเชงิกลยุทธเ์พืCอบรรลถุงึเป้าหมาย   
***Workshop : Managerial Skills Problem 
 

Module 2 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  Part 1 
Scheme : Communication , Problem Solving & Decision Making  
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-ความสําคัญและการพัฒนาทกัษะในการสืCอสาร 
-เทคนคิในการแกปั้ญหา และกระบวนการตัดสนิใจทั Iงระบบ  
Scheme : Directing and Delegation  
- เทคนคิและขั IนตอนการสัCงงานแบบมสีว่นร่วม 
- เทคนคิการมอบหมายงานทีCลูกนอ้งเต็มใจทํางานและไดผ้ลงานทีCด ี
***Workshop : Directing Case Study 
 

Module 3 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  Part 2 
Scheme : Motivation 
- ระดับขัIนความแตกต่างของการจูงใจ 
- สตูรสําเร็จการจูงใจทีCเป็นกระบวนการ และสามารถใชไ้ดใ้นทกุโอกาส 
- เทคนคิการสรา้งแรงจงูใจใหผู้ใ้ตบ้งัคับบญัชาทํางานให ้
***Workshop : Motivation Case Study 
Scheme : Coaching Styles (OJT) 
- เหตผุลและความจําเป็นทีCตอ้งมกีารสอนงาน 
- เทคนคิและวธิกีารสอนงานผูใ้ตบ้งัคับบัญชา 
- การเตรยีมความพรอ้มเพืCอการสอนงาน 
***Workshop : Coaching in Action 
 
 
 
 

Module 4 : Learning  in Action for Development Managerial Skills  (Final) 
Scheme : Conflict & Team Management  
- การบรหิารความขัดแยง้ใหเ้กดิประโยชนใ์นการบรหิารงาน 
- การบรหิาร และพัฒนาทมีงานในหน่วยงาน 
***Workshop : Team Management in Action 
 
 

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

ชําระภายใน 18 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 3 กรกฏาคม 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 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีI 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีC 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีC 014-2-63503-8 

          ชืCอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีC 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืCอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืCอหลกัสตูรและวนัอบรม 
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2.  ชาํระดว้ยเชค็สัCงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีCจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีCไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูรอบรม,การพัฒนา,ทักษะ,การเป็น,หัวหนา้งาน,ผูบ้รหิาร,ทีCมปีระสทิธภิาพ,บทบาทหัวหนา้งาน 


