
 

 
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, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

หวัหนา้ที�เกง่งาน เกง่คน เกง่บรหิาร 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จํากัด จากสหรฐัอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมนี 

จากประสบการณต์รงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 

 

30 พฤศจกิายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
  

U 
หลกัการและเหตผุล 
 

ทุกองค์กรตอ้งอาศัยหัวหนา้งาน ทีTมีทักษะและความสามารถอย่างแทจ้ริง รวมทั ]งตอ้งมีมุมมองในการ
บรหิารงานในทุกๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกคา้ การดูแลลูกนอ้ง รวมถงึการทํางานร่วมกับฝ่ายงานอืTนๆ โดยมี
เป้าหมายทีTชดัเจนในการสรา้งและพัฒนาองคก์รใหแ้ขง็แกร่งยิTงขึ]นไป   

หลักสตูรนี]จงึไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืTอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึTงเป็นหัวหนา้งานระดับสูงไดรั้บความรูเ้ทคนคิและ
เรยีนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็นผูนํ้าทีTดมีคีวามสามารถ เป็นทีTตอ้งการขององคก์รและลกูนอ้งรัก รวมทั ]งการ
ทํากจิกรรม Workshop เพืTอแลกเปลีTยนประสบการณ์ในการบริหารงาน เมืTอจบการอบรมคาดว่า ผูเ้ขา้สัมมนาจะ
สามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รืTองนี]ไดอ้ยา่งสมัฤทธิgผลดว้ยตนเอง 
 
 วตัถปุระสงค ์
 

1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดค้วามรูค้วามเขา้ใจเรืTองบทบาทหนา้ทีTและความรับผดิชอบของหัวหนา้งานระดับสงู 
2. เพืTอใหส้ามารถนํามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ  โดยมวีธิกีารทีTถกูตอ้งในการวางแผน และการ

ดําเนนิการไดอ้ยา่งเหมาะสมในการบรหิารงาน และบรหิารคน 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าทีTมทีกัษะและความสามารถในการ

บรหิารลกูนอ้ง สรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

1. บทบาทและหนา้ทีTของหัวหนา้งานในฐานะ “ผูนํ้า-Leader” 
• เทคนคิการเป็นแบบอยา่งทีTดใีนทกุเรืTองทั ]งความคดิและการแสดงออก  

2. Workshop: เขา้ใจบทบาทหนา้ทีTตนเองของหัวหนา้งานระดับสงู 
3. การวางแผนงาน 

• เรยีนรูแ้ละเขา้ใจวธิกีารวางแผนงานอยา่งสรา้งสรรคแ์ละเป็นระบบ 
4. กจิกรรม วางแผนงานอย่างเป็นระบบ 
5. การคดิและทํางานอย่างมกีลยทุธ ์

• ฝึกฝนมมุมองการทํางานอย่างมกีลยุทธ ์
6. การพัฒนาตนเองสูศ่กัยภาพสงูสดุ 

• ฝึกฝนและสรา้งแนวคดิในการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
7. กจิกรรม การพัฒนาประสทิธภิาพตนเอง 
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8. เทคนคิการวเิคราะหปั์ญหาและตดัสนิใจ 
• เรยีนรูว้ธิกีารวเิคราะห ์และแกปั้ญหาในเรืTองงาน และคนได ้ 

9. กจิกรรม การวเิคราะหปั์ญหาและตัดสนิใจ 
10. การสรา้งมนุษยสมัพันธ ์

• เรยีนรูว้ธิกีารในการสรา้งมนุษยสัมพันธท์ีTดกีบัลกูนอ้ง  
11. การปรับทศันคตลิกูนอ้งและการบรหิารอารมณ์ของลกูนอ้ง 

• เขา้ใจลกูนอ้งและสามารถปรับพฤตกิรรมลกูนอ้งใหอ้ยู่ในกรอบทีTควรจะเป็น  
12. เทคนคิการประเมนิผลงาน และ การพัฒนาลกูนอ้ง 

• เรยีนรูเ้ทคนคิการประเมนิผลงานในเชงิสรา้งสรรค ์และการพัฒนาความสามารถและความเป็นคนดขีอง
ลกูนอ้ง  

• เรยีนรูแ้บบฟอรม์ในการทําใหล้กูนอ้งยอมพัฒนาตนแอง 
13. การพัฒนาคนเกง่ และการรักษาคนเกง่ใหอ้ยู่กบัองคก์ร 

• เรยีนรูว้ธิกีารปเูสน้ทางใหล้กูนอ้งใหเ้ขาอยู่และประสบความสําเร็จในองคก์ร 
14. Role Play การประเมนิผลงาน และ การรักษาคนเกง่ใหอ้ยู่กบัองคก์ร 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 30 พฤศจกิายน 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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 15 พฤศจกิายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันี] 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืTอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจ่าย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
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, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หวัหนา้งาน, หัวหนา้ทีTเกง่งาน, หัวหนา้ทีTเกง่คน, หัวหนา้ทีTเกง่บรหิาร, ทักษะและความสามารถของหวัหนา้ 


