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*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
 

หลกัการและเหตผุล 

 ในสภาวการณ์ยุคปัจจุบันทีkมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทั Kงภายในประเทศและต่างประเทศ การเผชญิกับ
สภาวการณ์ทีkไม่ปกติ มีการเปลีkยนแปลงทางสภาวะต่างๆตลอดเวลาเช่นนีK องค์การต่างๆทีkจะขับเคลืkอนไปสู่
ความสําเร็จและความอยู่รอดไดนั้Kนจําเป็นตอ้งมีผูบ้ริหารทุกๆ ระดับทีkมีทักษะความรู ้ความสามารถในการกําหนด
ทศิทางขององค์กรพรอ้มทั Kงสามารถดําเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายทีkตั Kงไว ้ซึkงผูบ้รหิารเองนอกจากมีทักษะในการ
บริหารงานแลว้ยังตอ้งมีทักษะในดา้นการบรหิารคนประกอบไปดว้ย การมีภาวะผูนํ้า ทักษะในการสรา้งแรงจูงใจ
ลกูนอ้ง การทําใหลู้กนอ้งรักและศรัทธาจงึจะทําใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งราบรืkนบรรลเุป้าหมายทีkไดก้ําหนดไว ้ทํา
ใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จอยา่งยัkงยนืจงึจะนับไดว้า่เป็นผูบ้รหิารงานทีkประสบความสําเร็จขึKนชืkอว่าเป็น “ผูบ้รหิารมอื
อาชพี” 
 ดังนัKนหลักสตูรนีKจงึไดพั้ฒนาขึKนมาเพืkอตอบสนองใหผู้เ้ขา้สมัมนาทีkเป็นหัวหนา้งานหรอืผูจั้ดการใหม่ใหไ้ดรั้บ
ความรูเ้ทคนิคและประสบการณ์ในการบริหารงาน บริหารคน มีมุมมองในดา้นการบริหารจัดการทีkกวา้งไกลเป็น
มาตรฐานสากล เขา้ใจบทบาทหนา้ทีkของหัวหนา้ ผูจั้ดการทราบถงึความคาดหวังขององคก์ร การปรับตัวใหส้อดคลอ้ง
กับองคก์ร สภาวการณ์ของการเปลีkยนแปลงมทีักษะในการสืkอสารทีkจําเป็นในการปฏบิัตงิานและเป็นเครืkองมอืในการ
ทํางานและเพิkมพูนทักษะทีkเป็นพืKนฐานในดา้นการบรหิารงานทีkใชใ้นการทําใหผู้ใ้ตบ้ังคับบัญชาปฏบิัตงิานใหสํ้าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดอีาทเิชน่ ทักษะในการสัkงงาน มอบหมายงาน การสอนงาน การ coaching การตดิตามงาน เทคนคิการ
ใหคํ้าปรึกษา การพัฒนาผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ใหม้ีศักยภาพ ตลอดจนการทํากจิกรรมอภปิราย สัมมนา ระดมสมอง 
กรณีศกึษาแลกเปลีkยนประสบการณ์กบัวทิยากรผูม้ปีระสบการณ์ทีkหลากหลายในดา้นการบรหิารการจัดการ ทําใหผู้เ้ขา้
สมัมนาสามารถนําประสบการณเ์หลา่นีKไปตอ่ยอดและประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิผลสมัฤทธิsไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์ 
1. เพิkมพูนความรู ้ความเขา้ใจแนวความคดิของการเป็นผูจั้ดการ รวมถงึความรูพ้ืKนฐานดา้นตา่งๆ  ทีkจําเป็นสาํหรับการ
บรหิารงานและการบรหิารคน 

2. เพิkมพูนความสามารถและฝึกทกัษะการเป็นผูบ้งัคับบัญชาทีkด ีสามารถปฏบิัตหินา้ทีkในการบังคับบญัชาไดอ้ยา่งมี
คณุภาพและมปีระสทิธภิาพ 
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3. เพิkมพูนทกัษะในการพัฒนาทมีงานใหเ้กดิบรรยากาศในการทํางานเป็นทมี เกดิบรรยากาศของการรว่มมอืร่วมใจ 
ร่วมแกไ้ขปัญหา ร่วมฟันฝ่าอปุสรรคเป็นบรรยากาศของการเป็นเพืkอนร่วมงานทีkด ีพนักงานมขีวัญและกําลังใจทีk
กระตอืรอืรน้ทีkจะปฏบิัตงิานใหบ้รรลเุป้าหมายทีkองคก์ารไดว้างไว ้ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิาร การจัดการทีk
เปลีkยนแปลงในยคุปัจจุบัน ตลอดจนความคาดหวังทีkองคก์รในยุคปัจจุบันมตีอ่ผูจั้ดการ 

4. รูว้ธิใีนการบรหิารและจัดการกบัลูกนอ้งแบบตา่งๆ ใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากทีkสดุ 
5. เพิkมพูนและพัฒนาผูจั้ดการทีkมคีวามสามารถและทกัษะในการทํางานใหม้ทีกัษะในการบรหิารคน และมภีาวะผูนํ้า
ควบคู่กนัไป 

6. เพิkมพูนทกัษะทีkเกีkยวกับกลยทุธใ์นการบรหิารงานทีkจะทําใหล้กูนอ้งทํางานไดสํ้าเร็จอาทเิชน่กลยุทธก์ารสัkงงาน 
การมอบหมายงาน การตดิตามงาน การสอนงาน การcoaching การใหคํ้าปรกึษา( counseling) การพัฒนา
ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ฯลฯ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
วนัที�หนึ�ง  
1. การบรหิารการจัดการยคุใหม ่
2. องคก์รทีkมปีระสทิธภิาพสูง (High Performance Organization) HPO 
3. บทบาทของผูบ้รหิารยุคใหม่ทีkตอ้งมสีมรรถนะในการบรหิารงาน การวางแผนกลยทุธแ์ละการมภีาวะผูนํ้า 
4. หนา้ทีkทีkสาํคัญของผูบ้รหิารทีkองคก์รมุ่งหวงั 
5. ปัญหาและอปุสรรคของการเป็นผูจั้ดการทีkมปีระสทิธภิาพ/ ขอ้ทีkพงึระวังเมืkอกา้วขึKนเป็นผูบ้รหิารใหม ่
6. แนวโนม้ความคาดหวังต่อผูนํ้ายุคใหม่  
7. การพัฒนาผูบ้รหิารใหม้ภีาวะผูนํ้า (การพัฒนาผูบ้รหิารใหเ้ป็นผูนํ้าทีkสมบรูณ์แบบ โดยการเกง่งาน เกง่คน เกง่คดิ 
และเกง่ครองชวีติ) 

8. สไตลก์ารเป็นผูนํ้าแบบตา่งๆ และการประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัสถานการณ์ 
9. กลยทุธใ์นการสรา้งแรงจูงใจเพืkอกระตุน้ใหพ้นักงานทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพโดยใชภ้าวะผูนํ้า 
10. กลยทุธก์ารปกครองบงัคบับญัชาลกูนอ้งแบบตา่งๆ เพืkอใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
11. สรุป ตอบขอ้ซกัถาม 

วนัที�สอง 
1. การพัฒนาทกัษะในการสืkอสารสําหรับหัวหนา้งาน 
2. เทคนคิในการสัkงงาน กระบวนการและขั Kนตอนในการสัkงงาน ลักษณะการสัkงงานทีkด ี
ขอ้ทีkควรระวังในการสัkงงาน 

3. เทคนคิการมอบหมายงาน ประเภทและวธิใีนการมอบหมายงาน 
ขั Kนตอนในการมอบหมายงาน ปัจจัยทีkสง่ผลทีkทําใหก้ารมอบหมายงานประสบผลสาํเร็จ 

4. เทคนคิในการสอนงาน ความจําเป็นทีkตอ้งมกีารสอนงาน กระบวนการและขั Kนตอนในการสอนงาน 
จติวทิยาการเรยีนรู ้การเตรยีมการสอนงาน 

5. การ coaching ความหมายและความสําคัญของการcoachingทีkสง่ผลตอ่ความสําเร็จของงาน 
ขั Kนตอนการ coach คณุสมบตัทิีkดขีองผูท้ีkจะเป็น coach 

6. การตดิตามงานกลยทุธแ์ละรูปแบบในการตดิตามงานขั Kนตอนในการตดิตามงาน เทคนคิในการใหข้อ้มูลยอ้นกลับ 
(Feedback) ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาในเชงิสรา้งสรรค ์

7. เทคนคิการใหคํ้าปรกึษา (counseling techniques) ความหมายและความสําคัญของการใหคํ้าปรกึษา 
คณุสมบตัทิีkดขีองผูท้ีkจะเป็นทีkปรกึษา จรรยาบรรณของผูท้ีkทําหนา้ทีkทีkปรกึษา ขั Kนตอนในการใหค้ําปรกึษา 
การพัฒนาผูใ้ตบ้ังคับบญัชา แนวทางและกระบวนการพัฒนาผูใ้ตบ้งัคับบญัชา การวางแผนในการพัฒนา
ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาตลอดจนวธิกีารทีkสอดคลอ้งกบัการพัฒนาบคุลากรในยุค 4.0 

8. สรุป ตอบขอ้ซกัถาม 
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สิ�งที�ไดจ้ากการสมัมนา 
1. ผูเ้ขา้อบรมไดเ้พิkมพูนความรู ้และทกัษะในการเป็นผูจั้ดการ ทีkสอดคลอ้งกับองคก์ารยุคปัจจุบนัทีkปรับตัวตามสภาวะ
การบรหิาร การจัดการสภาพเศรษฐกจิและสงัคมทีkเปลีkยนแปลงไป 

2. ผูอ้บรมมทีกัษะในการพัฒนาตนเองไปสูก่ารเป็นผูนํ้าทีkมปีระสทิธภิาพ มคีวามสามารถในการสรา้งแรงจูงใจโดย
อาศยัปัจจัยตา่งๆ นอกจากผลตอบแทนทีkเป็น “ตัวเงนิและสวัสดกิาร” เพืkอใหล้กูนอ้งร่วมมอืทํางานไปสูเ่ป้าหมาย
ขององคก์าร โดยมบีรรยากาศแหง่ความร่วมมอืร่วมใจของทกุๆ ฝ่าย 

3. ผูเ้ขา้อบรมรูห้ลักการในการเสรมิสรา้งแรงงานสมัพันธท์ีkด ีเพืkอทําใหค้วามสมัพันธร์ะหวา่งฝ่ายจัดการกบัพนักงาน
เป็นไปดว้ยด ีลดขอ้พพิาทดา้นแรงงานสมัพันธท์ั Kงฝ่ายจัดการฝ่ายพนักงานมทีศันคตทิีkดตีอ่กนักอ่ใหเ้กดิ
บรรยากาศแหง่ความร่วมมอืสมานฉันท ์

4. ผูเ้ขา้อบรมรูว้ธิใีนการเป็นผูนํ้าแบบตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์สิkงแวดลอ้ม 
5. ผูเ้ขา้อบรมรูว้ธิใีนการปกครองบงัคับใหเ้หมาะสมกบัลูกนอ้งประเภทตา่งๆ เพืkอใหเ้กดิประสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิลสงูสดุ 

6. ไดรั้บการปพูืKนฐานความรู ้และทกัษะในการเป็นผูนํ้า รูว้ธิจูีงใจลกูนอ้งในภาวการณ์ตา่งๆ เพืkอเป็นแนวทางในการ
กา้วขึKนไปสูผู่บ้รหิารระดับสงูตอ่ไป 

7. มทีักษะในการใชเ้ครืkองมอืในการบรหิารจัดการ เชน่เทคนคิ การสัkงงานมอบหมายงาน การสอนงานการตดิตามงาน
ฯลฯ เพืkอสามารถไปประยุกตใ์ชใ้นการทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ไดแ้ลกเปลีkยนประสบการณ์ตรงกบัวทิยากรผูม้ปีระสบการณ์ตรงดา้นการบรหิารงานจากหลากหลายหน่วยงาน 
 

 

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

ชําระภายในวนัท ี� 3-4 ธนัวาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 7,900.00 553.00 273.00 8,180.00 8,453.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายในวนัที� 18 พฤศจกิายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

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

บคุคลท ั�วไป 7,700.00 539.00 231.00 8,008.00 8,239.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

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

          ชืkอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิkง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีk จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีk 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืkอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืkอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัkงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิkง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีk จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีkจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีkไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิkง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีk จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    



 

 
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, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

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  

 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, ความคดิ, ทักษะ, กระบวนการ, ครบเครืkอง, สืkอสาร, ทักษะหวัหนา้งาน, ยคุ 4.0 


