
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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  

Effective Managerial Skills 
ทกัษะ เครื�องมอื และวธิกีารจดัการ ของผูจ้ดัการ 

 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 25 ปี 

 
22 ตลุาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

หลกัการและเหตผุล 
ในสภาวะแห่งโลกธุรกิจปัจจุบันทีTมีการแข่งขันกันในทุกรูปแบบ ทุกองค์กรจําเป็นตอ้งอาศัยผูนํ้าทีTมีทักษะและ
ความสามารถอย่างแทจ้รงิ รวมทั _งตอ้งมมุีมมองในการบรหิารงานในทุกๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกคา้ การดูแล
ลูกนอ้ง รวมถงึการทํางานร่วมกับฝ่ายงานอืTนๆ โดยมีเป้าหมายทีTชัดเจนในการสรา้งและพัฒนาองคก์รใหแ้ข็งแกร่ง
ยิTงขึ_นไป ซึTงองคก์รยุคใหม่จะใหค้วามสําคัญในการพัฒนาบคุคลากรทีTรับผดิชอบในการบรหิารจัดการ ใหบ้รหิารงาน
อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถเตบิโตทา่มกลางภาวะทีTเปลีTยนไปในปัจจุบนั  
หลักสูตรนี_จงึไดพั้ฒนาขึ_นมาเพืTอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึTงเป็นผูบ้รหิารทั _งมือเก่าและมือใหม่ ใหไ้ดรั้บความรู ้
เทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็นผูนํ้าทีTดมีคีวามสามารถ เป็นทีTตอ้งการขององคก์รและลูกนอ้งรัก 
รวมทั _งการทํากจิกรรม Workshop เพืTอแลกเปลีTยนประสบการณ์ การบรหิารงาน เมืTอจบการอบรมคาดว่า ผูเ้ขา้สัมมนา
จะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รืTองนี_ไดอ้ย่างสมัฤทธิgผลดว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจถงึบทบาท และภาระหนา้ทีTของการเป็นผูบ้รหิารระดับสงู  
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทราบหลักการ และกลยทุธก์ารบรหิารคนในองคก์ร ใหส้ามารถทํางานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

3. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ แกอ่งคก์ร  
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. องคป์ระกอบของทกัษะทีTจําเป็นของการเป็นผูบ้รหิาร 
2. กญุแจสูค่วามสําเร็จของการเป็นผูบ้รหิาร  

• ตนเอง 
• ผูร้่วมงาน 
• ลกูคา้ 
• งานในหนา้ทีT 
• องคก์ร 
• ครอบครัว 
• บคุคลทัTวไปทีTตอ้งตดิต่อพบปะ และปฎสิมัพันธ ์

3. ทกัษะในการสืTอสาร 
• พัฒนาทกัษะความคดิภายในสูก่ารนําเสนอ 
• พัฒนาทกัษะการเขยีนเพืTอการสืTอสาร 
• พัฒนาการสืTอสารในรูปแบบตา่งๆ 
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4. กลยทุธก์ารบรหิารและพัฒนาคนในองคก์ร 
• ปัจจัยบรหิารทมี 
• การพัฒนาศกัยภาพของลกูนอ้งทั _งเกา่และใหม ่
• การบรหิารทมีสูค่วามสําเร็จ 

5. หนา้ทีTหลักในการบรหิารงาน 
• การวางแผน 
• การบรหิารงาน 
• การเป็นผูนํ้า 
• การควบคุม 

6. หนา้ทีTหลักในฐานะผูบ้รหิาร 
• ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร 
• การทํางานเป็นทมี 
• การสืTอสาร ประสานงาน 

7. Work Shop : การเป็นผูบ้รหิาร (ภาคปฏบิตั)ิ 
8. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิTมเตมิตามทีTผูเ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้

 

ประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
อตัราหลักสูตร(ต่อ 1 ท่าน) 

ชําระภายใน 22 ตลุาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 7 ตลุาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

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

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิทของท่าน และชืTอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีT 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, ทักษะของผูนํ้า, ความสามารถของผูนํ้า, การบรหิารจัดการ, ใหบ้รหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ,  
ทักษะ, เครืTองมอื, วธิกีารจัดการของผูจั้ดการ 


