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สดุยอดการบรหิารคนใหไ้ดค้นเกง่และด ี 
(Effective Talent Management) 

 
“สรา้งคน ใหส้รา้งผลงาน” 

 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการที]มากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

13 ธนัวาคม 2562 
  09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที]จัดอบรมอาจเปลี]ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหคผุล 
 “คน” เป็นปัจจัยหลักที]สาํคัญมากในการบรหิารงาน องคก์รจะขบัเคลื]อนไปไดต้อ้งอาศัยคนเกง่และคนด ีแต่
ปัญหาคอื ผูบ้รหิารหรอืหัวหนา้งานหลายทา่น อาจจะยังไมส่ามารถสรา้งพนักงานใหเ้กง่และดตีามที]คาดหวังไว ้ หรอื 
พนักงานบางคนเกง่และด ีแตหั่วหนา้งานยังไมส่ามารถดงึศกัยภาพ ดงึความสามารถที]อยูใ่นตัวพนักงานออกมาใชไ้ด ้
อย่างเหมาะสม พนักงานบางคนจงึไม่ไดเ้ป็นคนเกง่คนดใีนสายตาผูอ้ื]น กลับกลายเป็นคนเกง่คนดทีี]แอบซอ่นไว ้ดังนัgน 
การบรหิาร หรอื การสรา้งพนักงานที]มอียูใ่หเ้ป็นคนเกง่และคนด ีจงึเป็นหนา้ที]หลักประการหนึ]งของผูบ้รหิารที]ขาด
ไมไ่ด ้
 
หลักสตูรนีgจงึไดพั้ฒนาขึgนมาเพื]อตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บความรู ้เทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณใ์นการบรหิารคน
ใหไ้ดค้นเกง่และด ีทั gงในดา้นความเขา้ใจเรื]องลูกนอ้งอยา่งแทจ้รงิ การบรหิารคนใหเ้หมาะกบังาน การพัฒนาศกัยภาพ
ลกูนอ้งใหย้ิ]งเกง่ยิ]งด ีรวมทั gงการทํากจิกรรม Workshop เพื]อสรา้งประสบการณ์ใหผู้เ้ขา้อบรมไดสั้มผัสกบักรณี
ตัวอย่าง เมื]อจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รื]องการเป็นหัวหนา้งานที]สรา้งคนใหเ้กง่
และดอีย่างสัมฤทธิlผลไดด้ว้ยตนเอง  
วตัถปุระสงค ์

 1. เพื]อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและกลยทุธก์ารบรหิารคนในองคก์รใหไ้ด ้ คนเกง่และคนด ีให ้
สามารถทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 2. เพื]อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ี]ได ้ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ แกอ่งคก์ร  
 

หวัขอ้การอบรม 
1. ความสาํคญัของการบรหิารคน 
2. ประเภทและพฤตกิรรมของของลกูนอ้ง 
3. วเิคราะหจ์ดุแข็งและจดุออ่นของลกูนอ้ง 
4. กจิกรรม 1: คณุเป็นผูนํ้าแบบไหน 
5. การบรหิารคนใหเ้หมาะสมกบังาน 
6. จติวทิยาของการบรหิารคน  
7. ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารและหวัหนา้งาน ( Leadership ) 
8. การใชอ้ํานาจ และการสรา้งแรงจงูใจ 
9. การทํางานเป็นทมี 
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10. การพฒันาศกัยภาพของลกูนอ้งท ัQงเกา่และใหม ่
11. กจิกรรม 2: การจดัการกบัลกูนอ้ง 
12. สรปุ คําถาม และคาํตอบ 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 13 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! ชําระภายในวนัที� 28 พฤศจกิายน 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 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

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

          ชื]อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ]ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี] จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที] 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื]อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชื]อหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สั]งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ]ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี] จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ที]จา่ย 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 กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ]ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี] 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  
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, บรหิารคน , คนเกง่ , คนด,ี หัวหนา้ , ลกูนอ้ง , ดแูลลกูนอ้ง , บรหิารลกูคา้ , Management 


