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หลกัสตูร Modern Leadership for New Generation 
 
 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงานและพัฒนาระบบงาน 

ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงวงการมากกวา่ 25 ปี 
 
 

10 มกราคม 2562 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
หลกัการและเหตผุล  

ในโลกของการแข่งขันทีRรุนแรงเชน่นีV องคก์รจะขับเคลืRอนไปไดต้อ้งอาศัยหัวหนา้ทีRดแีละเกง่ และลูกนอ้งทีRมี
ความรูม้คีวามสามารถในการกําหนดทศิทางขององคก์ร การทีRจะทําใหอ้งคก์รไปยังทศิทางเดยีวกันไดนั้Vนจงึตอ้งอาศัย
ความรูค้วามเขา้ใจในพฤตกิรรมของแต่ละ Generation เพราะลูกนอ้งหลายคนมาจากเด็กรุ่นใหม่ไฟแรง มคีวามคดิ
สรา้งสรรคแ์ต่ยังขาดประสบการณ์ในการทํางาน หากหัวหนา้ขาดความเขา้ใจตรงจุดนีVอาจจะทําใหอ้งคก์รไม่สามารถ
ดําเนนิไปในทศิทางเดียวกันได ้และยิRงกว่านัVนหากหัวหนา้ไม่มภีาวะผูนํ้าทีRด ีเสน้ทางแห่งความสําเร็จย่อมเกดิขึVนได ้
ยาก และในทีRสุดองค์กรย่อมแตกความสามัคคีได ้ในทางตรงขา้มหากหัวหนา้มีภาวะผูนํ้าทีRดีและมีความเขา้ใจใน
พฤตกิรรมของลูกนอ้ง ย่อมทําใหลู้กนอ้งยอมรับ ศรัทธาและเชืRอมัRนในตัวหัวหนา้ จนสามารถนําทีมทั Vงหมดไปสู่
เสน้ทางลัดแห่งความสําเร็จได ้
 หลักสูตรนีVจงึไดพั้ฒนาขึVนมาเพืRอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึRงเป็นหัวหนา้งานทั Vงมอืเก่าและมือใหม่ใหไ้ดร้ับ
ความรูเ้ทคนคิและเรียนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็นผูนํ้าทีRดมีคีวามสามารถเขา้ใจในพฤตกิรรมของลูกนอ้ง
และลดความขัดแยง้ภายในองคก์รได ้อกีทั Vงยังเป็นทีRตอ้งการขององคก์รและทําใหลู้กนอ้งรักไดอ้ย่างแน่นอน รวมทั Vง
การทํากจิกรรม Workshop เพื�อพฒันาหวัหนา้งานใหเ้ป็นผูนํ้ารุน่ใหม ่เมืRอจบการอบรมคาดว่า ผูเ้ขา้สัมมนาจะ
สามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูเ้รืRองนีVไดอ้ย่างสมัฤทธิ]ผลดว้ยตนเอง 

 

วตัถปุระสงค ์ 
1. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูถ้งึ พฤตกิรรมของลกูนอ้งในแตล่ะ Generation  
2. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ห็นวธิกีารในการสรา้งความสัมพันธก์บัลกูนอ้ง 
3. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมได ้เรยีนรูก้ารเป็นผูนํ้าไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ 
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หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
1. ความหมายของแตล่ะ Generation 
2. ประเภทและชว่งอายขุองแต่ละ  Generation ในวัยทํางาน 
3. ลักษณะนสิยั ความแตกตา่งแตล่ะ Generation ..มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไร???? 
4. องคร์วมการบรหิารงานและบทบาท หนา้ทีRของหัวหนา้งาน - ความรับผดิชอบ โดยเฉพาะบทบาทในการเชืRอมตอ่
ระหว่างผูบ้รหิารและพนักงาน และ การสรา้งลกูนอ้งใหเ้กง่และด ี

5. คณุสมบตัขิอง Modern Leadership –เรยีนรูเ้พืRอพัฒนาตนเองใหเ้ป็นสดุยอดหัวหนา้ ทีRลูกนอ้งตอ้งการ – หัวหนา้
ในอุดมคตขิองลกูนอ้ง  

6. สวมหมวกความเป็นลูกนอ้ง- เรยีนรูเ้ทคนคิการเขา้ใจลกูนอ้ง ในทีRสดุจะปรับตัวเขา้หาลกูนอ้งได ้
7. รูปแบบพฤตกิรรมของลกูนอ้ง – เรยีนรูเ้พืRอสรา้งลกูนอ้งใหเ้ป็นแขนขาทีRด ี
8. กจิกรรม: “การปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรมลกูนอ้ง” 
9. การปรับตัวของหัวหนา้เขา้หาลูกนอ้ง – ปรับตัวอยา่งไรใหลู้กนอ้งยอมรับในตัวหัวหนา้ พรอ้มเทคนคิการบรหิาร
ทมีงานทีRเป็น New Generation ใหม้ปีระสทิธภิาพ และทํางานกบัองคก์รไดอ้ยา่งยัRงยนื 

10. การสัRงงาน และ การสอนงาน - แยกการสัRง และ การสอนงานใหเ้ป็น พรอ้มเรยีนรูเ้ทคนคิเพิRมเตมิในเรืRองการสอน
งานลกูนอ้งอย่างเป็นระบบ ทําใหลู้กนอ้งทํางานไดด้ขีึVน 

11. กลยทุธก์ารสรา้งบรรยากาศในการทํางาน 
12. กจิกรรม Workshop: กจิกรรมสลายชอ่งวา่งสรา้งความเขา้ใจ 
13. สรุป คําถามและคําตอบทีRหัวหนา้งานตอ้งการเรยีนรู ้

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
 

ชําระภายในวนัที� 10 มกราคม 2562 
 

คา่สมัมนา VAT 7% 
หกั ณ ที�จา่ย  

3 % 
รวมจา่ยสทุธ ิ

กรณีไมม่หีนงัสอืหกั  
ณ ที�จา่ย 

3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 
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วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืRอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 

อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, Modern, Leadership, Generation, การปรับเปลีRยน, พฤตกิรรม, ลกูนอ้ง, ยอมรับ, หัวหนา้, เทคนคิ 


