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ทกัษะและศกัยภาพของหวัหนา้งานข ั$นสงู 
(Advanced Supervisory Skills) 

 
วทิยากร: ดร.สุรวงศ ์วฒันกลู 

 บรษัิท สมารท์วชิัDน จํากดั ปตท. , 7-11, ปนูซเีมนต,์ EGAT, CMG, บ. ยนูลิเีวอร,์ DTAC, Chevron 
Offshore Thailand ,  บ. โยโกกาวา, บ. ไทย–เยอรมนั มที โปรดคัท,์  บ. ซนิเท็ค คอนสตรัคชัDน , 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ,  ธนาคารกสกิรไทย , บ.คอนกรตี , ESSO , TOA ,  บ. เสรมิสขุ PEPSI, 
ฮอนดา้ , โตโยตา้ , มาสดา้ , อซีซู ุ, มติซบูชิ ิ, วอลโว ่, นสิสนั, ม. เกษตร , ม. ธรรมศาสตร ์, ม. จฬุา 

, ม. ราคําแหง , ม. สงขลานครนิทร ์, ม. อบุลุราชธานี , ม.มหดิล, AIA , ไทยประกนัชวีติ 
 

24 ธนัวาคม 2561 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

                    *สถานทีDจัดอบรมอาจเปลีDยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
หลักการและเหตผุล 
 

ทกุองคก์รตอ้งอาศยัหัวหนา้งานทีDมทีกัษะและความสามารถอยา่งแทจ้รงิ รวมทัaงตอ้งมมีมุมอง
ในการบรหิารงานในทกุๆ ดา้น ไมว่า่จะเป็นการดแูลลกูคา้ การดแูลลกูนอ้ง รวมถงึการทํางานรว่มกบั
ฝ่ายงานอืDนๆ โดยมเีป้าหมายทีDชดัเจนในการสรา้งและพัฒนาองคก์รใหแ้ข็งแกรง่ยิDงขึaนไป   

หลักสตูรนีaจงึไดพั้ฒนาขึaนมาเพืDอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซ ึDงเป็นหัวหนา้งานระดับสงูไดรั้บ
ความรูเ้ทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็นผูนํ้าทีDดมีคีวามสามารถ เป็นทีDตอ้งการ
ขององคก์รและลกูนอ้งรัก รวมทัaงการทํากจิกรรม Workshop เพืDอแลกเปลีDยนประสบการณ์ในการ
บรหิารงาน เมืDอจบการอบรมคาดวา่ ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รืDองนีaไดอ้ยา่ง
สมัฤทธิlผลดว้ยตนเอง 
 
 วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืDอใหผู้เ้ขา้อบรมไดค้วามรูค้วามเขา้ใจเรืDองบทบาทหนา้ทีDและความรับผดิชอบของหัวหนา้
งานระดับสงู 

2. เพืDอใหส้ามารถนํามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ  โดยมวีธิกีารทีDถกูตอ้งในการวางแผน 
และการดําเนนิการไดอ้ยา่งเหมาะสมในการบรหิารงาน และบรหิารคน 

3. เพืDอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีDไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าทีDมทัีกษะและ
ความสามารถในการบรหิารลกูนอ้ง สรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
1. บทบาทและหนา้ทีDของหัวหนา้งานในฐานะ “ผูนํ้า-Leader” 

• เทคนคิการเป็นแบบอยา่งทีDดใีนทกุเรืDองทัaงความคดิและการแสดงออก  
2. Workshop: เขา้ใจบทบาทหนา้ทีDตนเองของหัวหนา้งานระดับสงู 
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3. การวางแผนงาน 
• เรยีนรูแ้ละเขา้ใจวธิกีารวางแผนงานอยา่งสรา้งสรรคแ์ละเป็นระบบ 

4. กจิกรรม วางแผนงานอยา่งเป็นระบบ 
5. การคดิและทํางานอยา่งมกีลยทุธ ์

• ฝึกฝนมมุมองการทํางานอยา่งมกีลยทุธ ์
6. การพัฒนาตนเองสูศ่กัยภาพสงูสดุ 

• ฝึกฝนและสรา้งแนวคดิในการพัฒนาศกัยภาพตนเอง 
7. กจิกรรม การพัฒนาประสทิธภิาพตนเอง 

 

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

ชําระภายใน 24 ธนัวาคม 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ 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 9 ธนัวาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

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

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4472.00 4,601.00 

สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีa 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีD 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีD 014-2-63503-8 

          ชืDอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีD 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืDอบรษัิทของท่าน และชืDอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัDงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั 
3.  หัก ณ ทีDจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีD 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีDไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา, หวัหนา้งาน, Supervisor, Leadership, ผูนํ้า 


