Excellent Leadership
สุดยอดหัวหน ้า

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
U จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
U ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

18 ตุลาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
U ัดอบรมอาจเปลีย
U นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
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ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
U สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
U งสุดยอดหัวหน ้า (Excellent Leadership)
้
2. เพือ
U ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไU ด ้ไปประยุกต์ใชในการเป็
นผู ้นํ าทีม
U ท
ี ก
ั ษะและความสามารถในการ
ิ ธิภาพ
บริหารลูกน ้อง สร ้างผลงานให ้องค์กรได ้อย่างมีประสท
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. องค์รวมการบริหารงานสําหรับหัวหน ้างาน
2. บทบาท และ หน ้าทีข
U องหัวหน ้างาน - การเข ้าใจบทบาทหน ้าทีแ
U ละ ความรับผิดชอบของตนเอง โดยเฉพาะ
ืU มต่อระหว่างผู ้บริหารและพนักงาน และ การสร ้างลูกน ้องให ้เก่งและดี
บทบาทในการเชอ
ืU สต
ั ย์)
3. คุณสมบัตข
ิ องความเป็ นหัวหน ้า –เรียนรู ้เพือ
U พัฒนาตนเองให ้เป็ นสุดยอดหัวหน ้า (คุณธรรมและความซอ
4. หัวหน ้าทีล
U ูกน ้องต ้องการ – หัวหน ้าในอุดมคติของลูกน ้อง
5. สวมหมวกความเป็ นลูกน ้อง- เรียนรู ้เทคนิคการเข ้าใจลูกน ้อง ในทีส
U ด
ุ จะปรับตัวเข ้าหาลูกน ้องได ้
6. กิจกรรม : “คุณเป็นห ัวหน้าทีด
 เี พียงใด”
7. รูปแบบพฤติกรรมของลูกน ้อง – เรียนรู ้เพือ
U สร ้างลูกน ้องให ้เป็ นแขนขาทีด
U ี
8. กิจกรรม : “การปร ับเปลีย
 นพฤติกรรมลูกน้อง”
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, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

9. การปรับตัวของหัวหน ้าเข ้าหาลูกน ้อง – ปรับตัวอย่างไรให ้ลูกน ้องยอมรับในตัวหัวหน ้า
• การใช ้จิตวิทยา และ คําพูดกับลูกน ้อง
• การประคับประคองลูกน ้อง – ลูกน ้องควรจะเก่งเหมือนหัวหน ้า หรือ เก่งในสงิU ทีเU ขาเป็ น
U สาร กับ ลูกน ้องอย่างเข ้าอกเข ้าใจ
10. เทคนิคการสือ
U
ั
11. การสงงาน และ การสอนงาน - แยกการสงัU และ การสอนงานให ้เป็ น พร ้อมเรียนรู ้เทคนิคเพิม
U เติมในเรือ
U งการ
สอนงานลูกน ้องอย่างเป็ นระบบ ทําให ้ลูกน ้องทํางานได ้ดีขน
ึ]
12. การติดตามผลงานลูกน ้องอย่างเป็ นระบบ
13. กิจกรรม Workshop: การสอนงาน และ การติดตามผล อย่างได้ผล - พร้อมเทคนิคเพิม
 เติม
14. กลยุทธ์การสร ้างบรรยากาศในการทํางาน
ึ เหิม
15. การสร ้างพลังทีมให ้ฮก
16. กิจกรรม Workshop: การสร้างทีม
17. สรุป คําถามและคําตอบทีห
U ัวหน ้างานต ้องการเรียนรู ้

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด

อัตราหลักสู ตร(ต่ อ 1 ท่ าน)
ชําระภายใน 18
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 3
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

ตุลาคม 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)
ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
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

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี]
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีU 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีU 014-2-63503-8
U บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงU แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีU จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีU 0-2615-4479
ืU บริษัทของท่าน และชือ
U หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังU จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงU แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีU จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
U า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีU 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไU ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงU แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีU 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, สุดยอดหัวหน ้า
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, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

