Supervisory Skill Development for
Supervisor Level
วิทยากร: ดร. ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด ้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทํางานด ้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

15– 16 พฤศจิกายน 2561
09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีก
 ารจ ัดส ัมมนาอาจเปลีย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ นีY องค์กรจะขับเคลือ
ั หัวหน ้าทีด
ในโลกของการแข่งขันทีรW ุนแรงเชน
W นไปได ้ต ้องอาศย
W แ
ี ละเก่ง มีความรู ้มีความสามารถ
ในการกํ าหนดทิศ ทางขององค์ก ร ลู ก น ้องอีก หลายร ้อยคนจะต ้องเป็ นผู ้ทีWเดินอยู่ ในทิศ ทางทีWหั วหน ้ากํ าหนด หาก
หัวหน ้ากําหนดทิศทางผิด ไม่มภ
ี าวะผู ้นํ าทีด
W ี เส ้นทางแห่งความสําเร็ จย่อมวกวนลูกน ้องเกิดสับสนอย่างแน่นอน และ
ในทีส
W ด
ุ องค์กรย่อมแตกความสามัคคีได ้ ในทางตรงข ้ามหากหัวหน ้ามีภาวะผู ้นํ าทีด
W ี ย่อมทําให ้ลูกน ้องยอมรับ ศรัทธา
ืW มัWนในตัวหัวหน ้า จนสามารถนําทีมทังY หมดไปสูเ่ สนทางลั
้
และเชอ
ดแห่งความสาํ เร็ จได ้
หลัก สูตรนีYจงึ ได ้พั ฒ นาขึน
Y มาเพืWอ ตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรม ซ งึW เป็ นหัวหน ้างานทังY มือเก่าและมือ ใหม่ ให ้ได ้รั บความรู ้
เทคนิคและเรียนรู ้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให ้เป็ นผู ้นํ าทีด
W ม
ี ค
ี วามสามารถ เป็ นทีต
W ้องการขององค์กรและลูกน ้องรัก
รวมทั งY การทํ ากิจกรรม Workshop เพืWอ พั ฒ นาหั ว หน ้างานให ้เป็ นหั วหน ้าทีท
W ุก คนรั ก เมืWอจบการอบรมคาดว่า ผู ้เข ้า
ั
ั
สมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้เรือ
W งนีไY ด ้อย่างสมฤทธิผ
b ลด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
ั เจน
1. เพือ
W สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
W งบทบาทหน ้าทีท
W ช
ีW ด
พร ้อมฝึ กประสบการณ์ให ้เป็ นหัวหน ้าทีล
W ูกน ้องและ
บริษัทต ้องการ
้
2. เพือ
W ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนําความรู ้ทีไW ด ้ไปประยุกต์ใชในการเป็
นผู ้นํ าทีม
W ท
ี ก
ั ษะและความสามารถในการ
ิ ธิภาพ
บริหารลูกน ้อง สร ้างผลงานให ้องค์กรได ้อย่างมีประสท
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
ว ันทีห
 นึง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บทบาทของห ัวหน้างาน
หล ักการบริหารงานในฐานะห ัวหน้า
เทคนิคการเข้าใจลูกน้อง
การปร ับต ัวเข้าหาลูกน้อง
ั
การสงงานและการสอนงาน
การติดตามชว่ ยเหลือและการให้คา
ํ แนะนํา
การสน ับสนุนและให้โอกาสลูกน้อง

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

8. การจูงใจและการชมเชย
9. เทคนิคการเข้าถึงลูกน้อง
10. การกล่าวต ักเตือนและการลงโทษ
ว ันทีส
 อง
11. การสร้างพล ังทีม สร้างพล ังตนให้ลก
ู น้อง – กระตุน
้ ให้คนทํางาน
12. การสร้างความร ักองค์กร หวงแหนองค์กร (Sense of Belonging)
13. การประเมินผลงานและการให้ Feedback
ํ เร็ จด้วย Action Plan
่ วามสา
14. มุง่ สูค
15. กิจกรรม : ปฏิบ ัติการ Action Plan
16. การบริหารเวลา
ื สาร
17. ท ักษะการติดต่อสอ
18. สรุปคําถามและคําตอบทีห
 ัวหน้างานต้องการเรียนรู ้

ใบร ับรอง : บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)

ชําระภายใน 15-16
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
7,900.00
7,700.00

VAT 7%
553.00
539.00

พิเศษ! ชําระภายใน 31
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
7,700.00
7,400.00

พฤศจิกายน 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
273.00
231.00

รวมจ่ายสุทธิ
8,180.00
8,008.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
8,453.00
8,239.00

ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

VAT 7%
539.00
518.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
231.00
222.00

รวมจ่ายสุทธิ
8,008.00
7,696.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
8,239.00
7,918.00

ํ ระเงิน:
วิธก
ี ารชา
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีY
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีW 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีW 014-2-63503-8
W บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ทีW 0-2615-4479
ืW บริษัทของท่าน และชือ
W หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังW จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
W ่าย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีW 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด ์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีWได ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.com
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining
อบรม, สัมมนา, ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, ทักษะการเป็ นหัวหน ้างาน, Supervisory Skill, Development, Supervisor Level

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

