
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                      
โทร: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

FIRST STEP SUPERVISOR!!!   
“รวบรวมสดุยอดเทคนคิการบรหิารลกูนอ้ง...ทีHหวัหนา้มอืใหมต่อ้งการ”  

 
 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีHยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีHใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Zงวงการมากกวา่ 25 ปี 
 
 

25 พฤษภาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีHจัดอบรมอาจเปลีHยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

หลกัการและเหตผุล 
ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหนา้มือใหม่ป้ายแดงทีHไดเ้ลืHอนขั ZนจากพนักงานทีHทํางานดี มี

ความสามารถจนเขา้ตาผูบ้รหิารนัZน คอือะไร… ทําไมพวกเขาผูซ้ ึHงเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกมา้ตาย
เมืHอตอ้งมารับบทบาทหัวหนา้มอืใหม่ สาเหตุสว่นหนึHงเพราะหัวหนา้งานโดยสว่นใหญ่ยังไม่เขา้ใจถงึบทบาทหนา้ทีHของ
ตนเอง ยังตัZงรับกับความเปลีHยนแปลงทีHเกดิขึZนไม่ทัน อกีทั Zงขาดทักษะและประสบการณ์ในการบรหิารลูกนอ้งใหอ้ยู่ใน
ปกครองไมไ่ด ้หรอืแมแ้ตลู่กนอ้งทีHดแีละเกง่อยู่แลว้ หัวหนา้มอืใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดงึศักยภาพทีHมอียู่ของลูกนอ้ง
ออกมาใชไ้ดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ  ดังนัZน หลักสตูรนีZจงึไดพ้ัฒนาเพืHอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึHงเป็นผูบ้รหิารหรือ
หัวหนา้งานมอืใหม ่ไดเ้ขา้ใจถงึบทบาทหนา้ทีH รูจั้กการปรับตัว และเรยีนรูท้กัษะทีHจําเป็นของการเป็นหัวหนา้ทีHลูกนอ้งรัก 
และองคก์รภมูใิจ 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพืHอสรา้งความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ทีHของหัวหนา้งาน 
2. เพืHอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูก้ารเตรยีมตัวและเตรมีพรอ้มรับบทบาทหนา้ทีHใหม่  
3. เพืHอเสรมิสรา้งทกัษะทีHจําเป็นเรืHองการบรหิารลกูนอ้งใหไ้ดใ้จและไดง้าน 
4. เพืHอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีHไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าทีHมทีักษะและความสามารถในการบรหิาร
พนักงาน สรา้งคนเกง่และคนด ีผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. เรยีนรูบ้ทบาทใหม่ในฐานะหัวหนา้งาน 

• ตอ่องคก์ร 
• ตอ่ผูใ้ตบ้ังคับบญัชา 
• ตอ่เพืHอนร่วมงาน 

2. ทกัษะจําเป็นในบรหิารงานในฐานะหัวหนา้ 
3. การปรับตัว...เตรยีมตัว...เตรยีมพรอ้ม 

• ทําอย่างไรใหหั้วหนา้..ลูกนอ้ง..เพืHอนร่วมงานยอมรับในฐานะหัวหนา้มอืใหม ่
4. ปัญหาทีHพบบอ่ยสําหรับหัวหนา้มอืใหม่ (พรอ้มแนวทางแกปั้ญหา) 
5. เทคนคิการเขา้ใจลกูนอ้งและการผกูมติร 

• ทําไมตอ้งเขา้ใจลกูนอ้ง 
• เรยีนรู ้Style ลกูนอ้ง 
• วธิกีารเขา้ถงึ...เขา้ใจลกูนอ้งตอ้งทําอยา่งไร 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                      
โทร: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

• สิHงทีHหัวหนา้ควรเขา้ใจลกูนอ้งมกีีHประการ 
• จติวทิยาการผกูใจลกูนอ้ง 

6. Workshop :  ลกูนอ้งวุน่วาย กบั เจา้นายเย็นชา 
7. เทคนคิการวางแผนงาน 
8. เทคนคิการสัHงงาน มอบหมายงาน และการสอนงาน 
9. การตดิตามชว่ยเหลอืและการใหคํ้าแนะนํา  
10. การจูงใจและการชมเชย 

• คน้หาและการสรา้งแรงจูงใจเพืHอเป็นแรงผลักดันในการสรา้งผลงาน 
• ตัวอย่างการสรา้งแรงจูงใจ และ การกลา่วชมเชย 

11.  หลักการและวธิกีารประเมนิผลงานทีHด ี
• ตัวอย่างแบบฟอรม์การประเมนิผลงาน 

12. การกล่าวตักเตอืนและการลงโทษ 
• ตัวอย่างและขั Zนตอนการกล่าวตักเตอืนและบทลงโทษ 

13. สรุปคําถามและคําตอบทีHหัวหนา้งานตอ้งการเรยีนรู ้
 

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

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

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

บคุคลทัHวไป 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 

ราคาพเิศษ !!! ชาํระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวันอบรม 15 วัน   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลทัHวไป 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนีZ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีH 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีH 014-2-63503-8 

          ชืHอบัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิHง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีH จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีH 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืHอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืHอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัHงจ่าย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิHง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีH จํากดั 
3.  หัก ณ ทีHจ่าย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิทีHไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิHง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีH จํากัด 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, FIRST STEP, SUPERVISOR, หัวหนา้มอืใหม,่ หวัหนา้ป้ายแดง, บทบาทของหัวหนา้ใหม ่


