FIRST STEP SUPERVISOR!!!

“รวบรวมสุดยอดเทคนิคการบริหารลูกน ้อง...ทีห
H ัวหน ้ามือใหม่ต ้องการ”

วิทยากร: ดร. ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
H วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใH คร ๆ ต ้องถามถึงทังZ วงการมากกว่า 25 ปี

27 พฤศจิกายน 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
H ัดอบรมอาจเปลีย
H นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ท่ า นทราบหรือ ไม่ ว่ า ปั ญหาส่ ว นใหญ่ ข องหั ว หน า้ มือ ใหม่ ป้ ายแดงทีHไ ด ้เลืH อ นขั น
Z จากพนั ก งานทีHทํ า งานดี มี
ความสามารถจนเข ้าตาผู ้บริหารนั น
Z คือ อะไร… ทําไมพวกเขาผู ้ซ งึH เคยเป็ นดาวเด่นในฐานะพนั กงาน แต่กลับตกม ้าตาย
เมือ
H ต ้องมารับบทบาทหัวหน ้ามือใหม่ สาเหตุสว่ นหนึงH เพราะหัวหน ้างานโดยสว่ นใหญ่ ยังไม่เข ้าใจถึงบทบาทหน ้าทีข
H อง
ตนเอง ยังตังZ รับกับความเปลีHยนแปลงทีเH กิดขึน
Z ไม่ทัน อีก ทังZ ขาดทักษะและประสบการณ์ ในการบริหารลูกน ้องให ้อยู่ใน
ั ยภาพทีม
ปกครองไม่ได ้ หรือแม ้แต่ลก
ู น ้องทีด
H แ
ี ละเก่งอยู่แล ้ว หัวหน ้ามือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศก
H อ
ี ยู่ของลูกน ้อง
้ ้อย่างเต็ มประสท
ิ ธิภาพ ดังนั น
ออกมาใชได
Z หลั กสูตรนีZจงึ ได ้พั ฒนาเพืHอตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรม ซงึH เป็ นผู ้บริหารหรือ
หัวหน ้างานมือใหม่ ได ้เข ้าใจถึงบทบาทหน ้าทีH รู ้จักการปรับตัว และเรียนรู ้ทักษะทีจ
H ํ าเป็ นของการเป็ นหัวหน ้าทีล
H ูกน ้องรัก
และองค์กรภูมใิ จ
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
H สร ้างความเข ้าใจในบทบาทและหน ้าทีข
H องหัวหน ้างาน
2. เพือ
H ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้การเตรียมตัวและเตรีมพร ้อมรับบทบาทหน ้าทีใH หม่
3. เพือ
H เสริมสร ้างทักษะทีจ
H ําเป็ นเรือ
H งการบริหารลูกน ้องให ้ได ้ใจและได ้งาน
้
4. เพือ
H ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไH ด ้ไปประยุกต์ใชในการเป็
นผู ้นํ าทีม
H ท
ี ักษะและความสามารถในการบริหาร
ิ ธิภาพ
พนักงาน สร ้างคนเก่งและคนดี ผลงานให ้องค์กรได ้อย่างมีประสท
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. เรียนรู ้บทบาทใหม่ในฐานะหัวหน ้างาน
• ต่อองค์กร
• ต่อผู ้ใต ้บังคับบัญชา
• ต่อเพือ
H นร่วมงาน
2. ทักษะจําเป็ นในบริหารงานในฐานะหัวหน ้า
3. การปรับตัว...เตรียมตัว...เตรียมพร ้อม
• ทําอย่างไรให ้หัวหน ้า..ลูกน ้อง..เพือ
H นร่วมงานยอมรับในฐานะหัวหน ้ามือใหม่
4. ปั ญหาทีพ
H บบ่อยสาํ หรับหัวหน ้ามือใหม่ (พร ้อมแนวทางแก ้ปั ญหา)
5. เทคนิคการเข ้าใจลูกน ้องและการผูกมิตร
• ทําไมต ้องเข ้าใจลูกน ้อง
• เรียนรู ้ Style ลูกน ้อง
• วิธก
ี ารเข ้าถึง...เข ้าใจลูกน ้องต ้องทําอย่างไร
H
ิ
• สงทีห
H ัวหน ้าควรเข ้าใจลูกน ้องมีกป
ีH ระการ
• จิตวิทยาการผูกใจลูกน ้อง
6. Workshop : ลูกน้องวุน
่ วาย ก ับ เจ้านายเย็ นชา
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

7. เทคนิคการวางแผนงาน
8. เทคนิคการสงัH งาน มอบหมายงาน และการสอนงาน
9. การติดตามชว่ ยเหลือและการให ้คําแนะนํ า
10. การจูงใจและการชมเชย
• ค ้นหาและการสร ้างแรงจูงใจเพือ
H เป็ นแรงผลักดันในการสร ้างผลงาน
• ตัวอย่างการสร ้างแรงจูงใจ และ การกล่าวชมเชย
11. หลักการและวิธก
ี ารประเมินผลงานทีด
H ี
• ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลงาน
12. การกล่าวตักเตือนและการลงโทษ
• ตัวอย่างและขัน
Z ตอนการกล่าวตักเตือนและบทลงโทษ
13. สรุปคําถามและคําตอบทีห
H ัวหน ้างานต ้องการเรียนรู ้

ประกาศนียบ ัตร: จากบริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ํ ระภายใน
ชา
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 12
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

VAT 7%
315.00
301.00

27 พฤศจิกายน 2561
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

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
พฤศจิกายน 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

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

ํ ระเงิน:
วิธก
ี ารชา
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีZ
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีH 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีH 014-2-63503-8
H บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงH แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีH จํ ากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีH 0-2615-4479
ืH บริษัท เบอร์ตด
H หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังH จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงH แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีH จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
H ่าย 3% เลขประจํ าตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไH ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงH แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีH จํ ากัด
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, สัมมนา, ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, FIRST STEP, SUPERVISOR, หัวหน ้ามือใหม่, หัวหน ้าป้ ายแดง, บทบาทของหัวหน ้าใหม่
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

