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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  

หลกัสตูร กลยทุธก์ารพฒันาทกัษะผูนํ้า  
(Leadership Development) 

 
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
 

19 สงิหาคม 2562 
9.00 – 16.00 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานที[จัดอบรมอาจเปลี[ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
 หลักสตูรนี\เป็นหลักสตูรที[เนน้เพื[อการพัฒนาทกัษะความเป็นผูนํ้า เพื[อใหเ้กดิมุมมองแนวคดิตอ่การพัฒนาและ
การบรหิารตนเองและลูกนอ้ง ใหส้ามารถเขา้ใจถงึบทบาทหนา้ที[และเทคนคิวธิกีารจูงใจลกูนอ้งใหส้ามารถทํางานได ้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื[อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้กี[ยวกบัหลัก และกระบวนการในการพัฒนาทักษะการบรหิารคนและทกัษะการ
เป็นผูนํ้าของตนเอง 

2. เพื[อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถนําความรูท้ี[ไดรั้บไปประยกุตใ์ชก้ับตนเอง เพื[อใหก้ารบรหิารงานเกดิ
ประสทิธภิาพมากยิ[งขึ\น 

3. เพื[อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้รยีนรูจ้ากการแลกเปลี[ยนประสบการณ์กับวทิยากรและผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรม
ดว้ยกนั อันจะนําไปสูก่ารพัฒนาภาวะผูนํ้าที[เหมาะสมได ้

 
หวัขอ้การฝึกอบรม 
1. ภาวะผูนํ้าและคณุลกัษณะของผูนํ้า 

� บทบาทหนา้ที[ของผูนํ้า 
� การเขา้ใจธรรมชาตพิฤตกิรรมของคน 
� ประเภทและคุณลักษณะของผูนํ้าแบบตา่งๆ 
� แบบวเิคราะหภ์าวะผูนํ้าของตนเอง 
� เทคนคิการปรับพฤตกิรรมของผูนํ้า 

2. ผูนํ้ากบัการสื�อสารในงาน 
� กระบวนการสื[อสารแบบปฏสิมัพันธ ์(Transactional Analysis – TA) 
� แบบของการสื[อสารที[บรรลุผล 
� 11 วธิสีื[อสารที[มปีระสทิธภิาพ 
� กรณีศกึษา การสื[อสารในงาน 

 
3. ผูนํ้ากบัการมอบหมายงาน 

� การพจิารณางานที[ควรมอบหมาย 
� หลักการมอบหมายงาน 
� ขั \นตอนการมอบหมายงาน 
� เทคนคิการมอบหมายงานกบัผูใ้ตบั้งคับบญัชา ประเภทตา่งๆ แบบ 4 M 
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4. การบรหิารผลงาน : ทกัษะการควบคมุ ตดิตาม และประเมนิงาน 
� แนวคดิ การบรหิารผลงาน 
� หลักการควบคุม ตดิตามงาน 
� ขั \นตอนการควบคุม ตดิตามงาน 
� แบบ Balance Sheet กบัการควบคมุ ตดิตามงาน 

5. ผูนํ้ากบัการจงูใจ 
� หลักสําคัญของการจงูใจ 
� ปัจจัยสําคัญตอ่ประสทิธผิลของการจูงใจ 
� การกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมที[พงึปรารถนา 
� การควบคุมหรอืลดพฤตกิรรมที[ไม่พงึปรารถนา 

 

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

ชําระภายใน 12 มถินุายน 2563 
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 29 พฤษภาคม 2563 (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 ดงันี\ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที[ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ 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 และชื[อหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สั[งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั 
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 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, กลยทุธก์ารพัฒนาทักษะผูนํ้า, การพัฒนาและการบรหิารตนเองและลกูนอ้ง, เทคนคิวธิกีารจงูใจ
ลกูนอ้ง 


