
 

 
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.co.th  

หลกัสตูรอบรม บงัคบับญัชาอยา่งไร 
ใหล้กูนอ้งรกัและเชื�อฟงั 

 

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 ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 
 

30 ธนัวาคม 2562 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
 ในโลกของการแข่งขันทีTรุนแรงเช่นนี] องค์กรจะขับเคลืTอนไปไดต้อ้งอาศัยหัวหนา้ทีTดีและเก่ง มีความรูม้ี
ความสามารถในการกําหนดทศิทางขององค์กร ลูกนอ้งอีกหลายรอ้ยคนจะตอ้งเป็นผูท้ีTเดนิอยู่ในทศิทางทีTหัวหนา้
กําหนด หากหัวหนา้กําหนดทศิทางผดิ ไม่มภีาวะผูนํ้าทีTด ีเสน้ทางแห่งความสําเร็จย่อมวกวนลูกนอ้งเกดิสบัสนอย่าง
แน่นอน และในทีTสุดองคก์รย่อมแตกความสามัคคไีด ้ในทางตรงขา้มหากหัวหนา้มภีาวะผูนํ้าทีTด ีย่อมทําใหลู้กนอ้ง
ยอมรับ ศรัทธาและเชืTอมัTนในตัวหัวหนา้ จนสามารถนําทมีทั ]งหมดไปสูเ่สน้ทางลัดแหง่ความสําเร็จได ้

หลักสูตรนี]จงึไดพ้ัฒนาขึ]นมาเพืTอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึTงเป็นหัวหนา้งานทั ]งมอืเก่าและมือใหม่ใหไ้ดร้ับ
ความรูเ้ทคนคิและเรียนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็นผูนํ้าทีTดมีีความสามารถ เป็นทีTตอ้งการขององคก์รและ
ลกูนอ้งรัก รวมทั ]งการทํากจิกรรม Workshop เพืTอพัฒนาหัวหนา้งานใหเ้ป็นนักฝึกอบรม เมืTอจบการอบรมคาดว่า ผูเ้ขา้
สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รืTองนี]ไดอ้ยา่งสมัฤทธิgผลดว้ยตนเอง 

 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืTอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืTองหัวหนา้ทีTลูกนอ้งและบรษัิทตอ้งการ  
2. เพืTอใหส้ามารถอธบิายถงึบทบาทหนา้ทีTของตนเองในการบังคับบญัชาลกูนอ้งไดถู้กตอ้ง 
3. เพืTอใหเ้ขา้ใจและแสดงบทบาทตัวอยา่งการเป็นผูบ้ังคับบัญชาทีTดไีด ้รวมถงึการโนม้นา้วจูงใจผูใ้ตบั้งคับบญัชา
ได ้

4. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าทีTมทีกัษะและความสามารถในการ
บรหิารลกูนอ้ง สรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: ในหอ้งสมัมนา 
1. บทบาทของหัวหนา้ – บทบาทของตัวกลางในการเชืTอมตอ่ระหวา่งผูบ้รหิารและพนักงาน  

• การเขา้ใจบทบาทหนา้ทีTตนเอง และ ความรับผดิชอบ 
• ความคดิสรา้งสรรค ์
• การใชจ้ติวทิยาในการบังคับบญัชา 
• สวมหมวกความเป็นลูกนอ้ง 

2. ความสําคัญของภาวะผูนํ้า กบั การบรหิารคน 
(เรยีนรูค้วามสําคัญของภาวะผูนํ้า ในฐานะหัวหนา้งาน) 

3. หลักการการบรหิารงานในฐานะหัวหนา้ - เทคนคิทีTหัวหนา้ตอ้งรูเ้พืTอเป็นผูนํ้าทีTด ี
4. กจิกรรม Workshop: คณุเป็นผูนํ้าทมีแบบไหน – เรยีนรูส้ไตลก์ารบรหิารงานของตนเอง เพืTอปรับปรุงให ้
เหมาะสมกบัการทํางาน และ ตัวลูกนอ้ง 

5. เทคนคิการเขา้ใจลกูนอ้ง และ เขา้ถงึลูกนอ้ง – ทําอย่างไรหัวหนา้จะผูกใจลูกนอ้งไดจ้นไดใ้จจรงิๆ 
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6. กจิกรรม Workshop: การเขา้ใจลกูนอ้ง และ เขา้ถงึลกูนอ้ง - พรอ้มเทคนคิเพิTมเตมิ 
7. จติวทิยาการปรับตัวของหัวหนา้เขา้หาลูกนอ้ง – ปรับตัวอยา่งไรใหลู้กนอ้งยอมรับในตัวหัวหนา้ 
8. การสัTงงาน และ การสอนงาน  
(แยกการสัTง และ การสอนงานใหเ้ป็น พรอ้มเรยีนรูเ้ทคนคิเพิTมเตมิในเรืTองการสอนงานลกูนอ้งอย่างเป็นระบบ 
ทําใหล้กูนอ้งทํางานไดด้ขีึ]น) 

9. กจิกรรม Workshop: การสอนงานอย่างไดผ้ล - พรอ้มเทคนคิเพิTมเตมิ 
10. การตดิตามชว่ยเหลอืและการใหคํ้าแนะนํา – จะแนะนําและชว่ยเหลอืลูกนอ้งไดอ้ยา่งไร 
11. การจูงใจ และ การชมเชย – การจูงใจและการชมเชยตอ้งทําอย่างไร 
12. การกล่าวตักเตอืน และ การลงโทษ – สถานการณ์เชน่นี]หัวหนา้หลายคนไม่กลา้เผชญิ หลักสตูรนี]มคํีาตอบให ้
13. กจิกรรม Workshop: การกล่าวตักเตอืนลกูนอ้ง - พรอ้มเทคนคิเพิTมเตมิ 
14. การสรา้งพลังทมี สรา้งพลังตนใหล้กูนอ้ง 
15. กจิกรรม Workshop: การสรา้งทมี 
16. การประเมนิผลงานและการใหF้eedback   
(เรยีนรูว้ธิกีารประเมนิผล และ การใหคํ้าแนะนํากับลกูนอ้งอยา่งเป็นระบบ เพืTอทําใหพ้นักงานสามารถพัฒนา
ตัวเองใหทํ้างานไดต้รงกบัความคาดหวังของหัวหนา้งาน) 

17. คําถามและคําตอบทีTหัวหนา้งานตอ้งการเรยีนรู ้
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 30 ธนัวาคม 2562 

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 15 ธนัวาคม 2562 (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 4472.00 4,601.00 

สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT 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 
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อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, บงัคบับญัชา, ลกูนอ้ง, เชืTอฟัง, ทีTดแีละเกง่, ภาวะผูนํ้า 


