ํ หร ับห ัวหน้างาน
ภาวะผูน
้ ําสา
(Leadership for Supervisors)

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Ph.D. Candidate)
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาการจัดการ
Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members
ทีป
V รึกษาโครงการพัฒนาผู ้ประกอบการใหม่ อุตสาหกรรมสิงV ทอ (Early Stage)
วิทยากร ด ้านการพัฒนาองค์กร การบัญชี-การเงิน การบริหารงานคุณภาพ
ประสบการณ์บรรยายมากกว่า 200 องค์กร ทังd ภาครัฐและเอกชน

21 ธ ันวาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
V ด
ั อบรมอาจเปลีย
V นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ความสําเร็จของงานโดยสว่ นใหญ่ขององค์กรมาจากหัวหน ้างาน แต่ในทางตรงกันข ้ามหากหัวหน ้างานไม่ทํา
หน ้าทีข
V องหัวหน ้างาน
หรือให ้อํานาจหน ้าทีใV นทางทีไV ม่ควรทําก็สามารถทําให ้ผลงานนัน
d ออกมาไม่เป็ นไปตาม
ั (Willis Towers Watson) บริษัททีป
เป้ าหมายวิลลิส ทาวเวอร์ส วัทสน
V รึกษาด ้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โบรก
ัV สช
์ น
ั d นํ าระดับโลกได ้สํารวจอัตราการลาออกของพนักงานอันดับต ้นๆล ้วนมาจากหัวหน ้างาน โดยเผย
เกอร์ และโซลูชน
ว่าสาเหตุหลักมาจากหัวหน ้าใช ้อํานาจหน ้าทีใV นการทํางานร่วมกับลูกน ้องโดยขาดภาวะความเป็ นผู ้ กล่าว คือ ผู ้นํ ามี
บทบาทสาํ คัญในการทําให ้งานนัน
d สําเร็จ และต ้องมีภาวะผู ้นํ า สามารถนํ า (Leading) ผู ้อืน
V ด ้วยความรับผิดชอบต่อ
ิ ปะในการบริหารงานด ้วยจิตวิทยาเชงิ บวก ไม่วา่ จะ
หน ้าทีV ไม่ใชเ่ พียงแต่ใชอํ้ านาจในการสงัV การอย่างเดียว ต ้องมีศล
ืV สาร การให ้ความสาํ คัญกับคน เพราะงานจะสําเร็ จได ้ต ้องมาจากผู ้นําต ้องได ้ใจลูกน ้องก่อน นัVนคือ ผู ้ทีท
เป็ นการสอ
V ม
ีV ี
ภาวะผู ้นํ า
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
V ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้บาทบาทความมีภาวะผู ้นํ า สามารถนํ า(Leading)ผู ้อืน
V ให ้งานสําเร็จได ้ภายใต ้
ิ ธิภาพ
สถานการณ์กทีแ
V ตกต่างไปอย่างมีประสท
ิ ใจในการทํางานให ้
2. เพือ
V ให ้ผู ้เข ้าอบรมนํ า Knowledgebase เพือ
V บริหารงาน บริหารคน การคิด การตัดสน
เป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กรได ้อย่างยัVงยืน
ห ัวข้อการบรรยาย
1. ความหมายของผู ้นํ า และภาวะผู ้นํ า
2. บทบาทผู ้นํ าในศตวรรษทีV 21
3. Workshop 1: บาทบาททีจ
V ํ าเป็ นในศตวรรษทีV 21
4. ตรวจสอบความเป็ นผู ้นํ าด ้วยแผนภูมค
ิ วามคิด
5. ทักษะทีจ
V ําเป็ นในการทํางานเชงิ รุก
ึ ษา)
6. Workshop 2: กิจกรรมการทํางานเชงิ รุก (กรณีศก
7. เทคนิคการฟั ง และการควบคุมอารมณ์ของผู ้นํ า
8. เป้ าหมายหมายกับความเป็ นผู ้นํ า
9. Workshop 3: กิจกรรมการฟั งด ้วยกระบวนการโค ้ชชงิV เพือ
V ค ้นหาเป้ าหมาย
10. การพัฒนาภาวะผู ้นํ า
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

ผู ้นํ าเชงิ คุณลักษณะ
ผู ้นํ าเชงิ พฤติกรรม
ผู ้นํ าตามสถานการณ์
ผู ้นํ าเชงิ บูรณาการ
ึ ษา
11. Workshop 4: รูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้ โดยกรณีศก
ืV สาร การบริหารเวลา การสร ้างผลลัพธ์
12. เทคนิคการวางแผนงาน การประสานงาน การสอ
13. สรุปการเรียนรู ้

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชําระภายใน 21 ธ ันวาคม 2563

ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
พิเศษ! ชําระภายใน 6 ธ ันวาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีd
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีV 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีV 014-2-63503-8
V บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงV แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีV จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีV 0-2615-4479
ืV บริษัท เบอร์ตด
V หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังV จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงV แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีV จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
V า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไV ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงV แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีV จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining
อบรม, สัมมนา, ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, ผู ้นํา, Leadership, Supervisor

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

