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หวัหนา้กบัการพฒันาพนกังาน  
ใหท้าํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตรงตามเป้าหมาย  

และ ไมม่ขีอ้ผดิพลาด 
                                                        

 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีWมากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 
 
 
 
 

15 ธนัวาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีWจัดอบรมอาจเปลีWยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

  

หลกัการและเหตผุล  
           บทบาททีWสาํคัญของหัวหนา้อยา่งหนึWงในการทํางานคอืการพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะการพัฒนาพนักงานให ้
ทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไม่เกดิขอ้ผดิพลาดระหว่างปฏบิัตงิาน แต่ภารกจินีeไมใ่ชเ่รืWองง่ายทีWหัวหนา้ทกุคนจะ
สามารถทําได ้ เพราะหัวหนา้ทีWตอ้งพัฒนาพนักงานตอ้งอาศยัความรู ้ ทกัษะ รว่มถงึเทคนคิตา่ง ๆ  เพืWอเขา้มาพัฒนา
พนักงานใหทํ้างานไดอ้ยา่งลลุว่งตามเป้าหมาย 
    หลักสตูรนีe…จงึพัฒนาขึeนมาเพืWอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการพัฒนาพนักงานใหทํ้างานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ  ไม่เกดิขอ้ผดิพลาด ทํางานใหบ้รรลุเป้าหมาย รวมถงึการวางแผนขั eนตอนการพัฒนาพนักงานอยา่งเป็น
ระบบ อกีทั eง ยังไดร้่วมทํากจิกรรม Workshop ทีWประยุกตข์ึeนเพืWอใหผู้แ้ต่ละกลุ่ม และ เมืWอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะ
สามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูใ้นเรืWองนีeไดด้ว้ยตนเอง 
 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืWอใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถงึบทบาทหนา้ทีWของการเป็นหัวหนา้ทีWตอ้งพัฒนางานพนักงาน 
2. เพืWอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจวธิกีารปรับสไตลผู์นํ้าใหเ้ขา้กบัลกูนอ้งแตล่ะคน 
3. เพืWอใหผู้เ้ขา้อบรมวางแผนขั eนตอนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบดว้ยหลัก PDCA 
4. เพืWอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูเ้ทคนคิการพัฒนาพนักงานทํางานไมม่ขีอ้ผดิพลาด 
5. เพืWอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีWได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุในการพัฒนาตนเอง 

 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
Module 1: เรียนรู้...เข้าใจ หลักการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพ 

1. บทบาทหนา้ทีWของการเป็นหัวหนา้ทีWตอ้งพัฒนาพนักงาน 
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2. ความเขา้ใจเรืWองลกูนอ้ง เพืWอประโยชน์ในการพัฒนาใหบ้รรลเุป้าหมาย 
• พฤตกิรรมการตอ่ตา้นและการใหค้วามร่วมมอื 
• เหตุผลจูงใจลกูนอ้ง 
• รูปแบบการเรยีนรูข้องลูกนอ้ง 

3. การพัฒนาศกัยภาพของพนักงานตาม Competency 
4. กจิกรรม Workshop: เขา้ใจลกูนอ้ง คน้หาสิ�งที�ตอ้งพฒันา 

5. สไตลหั์วหนา้ 4 ประเภทกับการพัฒนาพนักงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
6. วธิกีารปรับสไตลหั์วหนา้ใหเ้ขา้กบัลกูนอ้งแต่ละคน 
7. กจิกรรม Workshop : คน้หาสไตลข์องหวัหนา้เพื�อพฒันาพนกังานอยา่งตรงจดุ 

Module 2: สรรคส์รา้งวธิกีารพฒันาพนกังานใหท้ํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไมม่ขีอ้ผดิพลาด 

8. สดุยอด 4 เครืWองมอืทีWหัวหนา้จําเป็นตอ้งใชใ้นการพัฒนาพนักงาน 
• การสัWงงาน มอบหมายงาน 
• การสอนงาน / การพัฒนา 
• การตดิตามงาน 
• การประเมนิผลงาน 

9. วางแผนขัeนตอนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบดว้ยหลัก P D C A 
10. กจิกรรม Workshop: การแผนพฒันาพนกังานใหท้ํางานอยา่งถกูตอ้ง 

11. วธิกีารตัeงเป้าหมายใหลู้กนอ้งทํางานตรงตามวัตถปุระสงค ์

12. เทคนคิการพัฒนาพนักงานใหทํ้างานอยา่งถกูตอ้ง ไมผ่ดิไมพ่ลาด 
• การฝึกฝนใหลู้กนอ้งตั eงเป้าหมายในการทํางานเพืWอใหง้านบรรลผุลสําเร็จ 
• การฝึกฝนใหลู้กนอ้งสามารถมองภาพใหญ่ และ รายละเอยีดของงาน 
• การฝึกฝนใหลู้กนอ้งการจัดลําดับความสําคัญของงาน 
• การฝึกฝนใหลู้กนอ้งวเิคราะหจุ์ดวกิฤต ิและ จุดผดิพลาดของงาน 

13. การพัฒนาลกูนอ้งกลา้เผชญิและใชป้ฏภิาณไหวพรบิในการปัญหา 

14. เทคนคิอืWน ๆ ทีWจะชว่ยใหล้กูนอ้งทํางานไมม่ขีอ้ผดิพลาด 

15. กจิกรรม Role play : การพฒันาพนกังานใหท้ํางานไมม่ขีอ้ผดิพลาด  

16. วธิกีารสรา้งใหพ้นักงานมคีวามเชืWอมัWนในศกัยภาพการทํางานของตนเอง 

17. การวเิคราะหแ์ละปรับปรุงขอ้ผดิพลาดในการทํางานของพนักงานไม่ใหเ้กดิซํeาแลว้ซํeาอกี !!! 

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

ชําระภายใน 15 ธนัวาคม 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 1 ธนัวาคม 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 
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วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีe 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีW 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีW 014-2-63503-8 

          ชืWอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีW 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืWอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืWอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัWงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั 
3.  หัก ณ ทีWจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีWไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, พัฒนานาพนักงาน, หัวหนา้มอืใหม,่ หัวหนา้ป้ายแดง, บทบาท, หนา้ทีW, หัวหนา้,ผูนํ้า,ขอ้ผดิพลาด 


