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หลกัสตูร Excellent Leadership 
-สดุยอดหวัหนา้- 

 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัUน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีUมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 

 

30 มกราคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีUจัดอบรมอาจเปลีUยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 ในโลกของการแขง่ขนัทีUรุนแรงเชน่นี] องคก์รจะขบัเคลืUอนไปไดต้อ้งอาศยัหัวหนา้ทีUดแีละเกง่ มคีวามรูม้ี
ความสามารถในการกําหนดทศิทางขององคก์ร ลูกนอ้งอกีหลายรอ้ยคนจะตอ้งเป็นผูท้ีUเดนิอยูใ่นทศิทางทีUหัวหนา้
กําหนด หากหัวหนา้กําหนดทศิทางผดิ ไม่มภีาวะผูนํ้าทีUด ี เสน้ทางแหง่ความสําเร็จย่อมวกวนลกูนอ้งเกดิสบัสนอยา่ง
แน่นอน และในทีUสดุองคก์รย่อมแตกความสามัคคไีด ้ ในทางตรงขา้มหากหัวหนา้มภีาวะผูนํ้าทีUด ี ย่อมทําใหลู้กนอ้ง
ยอมรับ ศรัทธาและเชืUอมัUนในตัวหัวหนา้ จนสามารถนําทมีทั ]งหมดไปสูเ่สน้ทางลัดแหง่ความสําเร็จได ้
 หลักสตูรนี]จงึไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืUอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึUงเป็นหัวหนา้งานทั ]งมอืเกา่และมอืใหมใ่หไ้ดร้ับ
ความรูเ้ทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็นผูนํ้าทีUดมีคีวามสามารถ เป็นทีUตอ้งการขององคก์รและ
ลกูนอ้งรัก รวมทั ]งการทํากจิกรรม Workshop เพืUอพัฒนาหัวหนา้งานใหเ้ป็นนักฝึกอบรม เมืUอจบการอบรมคาดวา่ ผูเ้ขา้
สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รืUองนี]ไดอ้ยา่งสมัฤทธิgผลดว้ยตนเอง 

 

วตัถปุระสงค ์  
1. เพืUอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืUองสดุยอดหัวหนา้ (Excellent Leadership)  
2. เพืUอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีUไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าทีUมทีกัษะและความสามารถในการ
บรหิารลกูนอ้ง สรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. องคร์วมการบรหิารงานสําหรับหัวหนา้งาน 
2. บทบาท และ หนา้ทีUของหัวหนา้งาน - การเขา้ใจบทบาทหนา้ทีUและ ความรับผดิชอบของตนเอง โดยเฉพาะ
บทบาทในการเชืUอมตอ่ระหวา่งผูบ้รหิารและพนักงาน และ การสรา้งลกูนอ้งใหเ้กง่และด ี

3. คณุสมบตัขิองความเป็นหัวหนา้ –เรยีนรูเ้พืUอพัฒนาตนเองใหเ้ป็นสดุยอดหัวหนา้ (คณุธรรมและความซืUอสัตย)์ 
4. หัวหนา้ทีUลูกนอ้งตอ้งการ – หัวหนา้ในอุดมคตขิองลกูนอ้ง  
5. สวมหมวกความเป็นลูกนอ้ง- เรยีนรูเ้ทคนคิการเขา้ใจลูกนอ้ง ในทีUสดุจะปรับตัวเขา้หาลกูนอ้งได ้
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6. กจิกรรม : “คณุเป็นหวัหนา้ที�ดเีพยีงใด”  
7. รูปแบบพฤตกิรรมของลกูนอ้ง – เรยีนรูเ้พืUอสรา้งลกูนอ้งใหเ้ป็นแขนขาทีUด ี
8. กจิกรรม : “การปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรมลกูนอ้ง” 
9. การปรับตัวของหัวหนา้เขา้หาลูกนอ้ง – ปรับตัวอยา่งไรใหลู้กนอ้งยอมรับในตัวหัวหนา้ 

• การใชจ้ติวทิยา และ คําพูดกับลกูนอ้ง 
• การประคับประคองลกูนอ้ง – ลกูนอ้งควรจะเกง่เหมอืนหัวหนา้ หรอื เกง่ในสิUงทีUเขาเป็น 

10. เทคนคิการสืUอสาร กับ ลกูนอ้งอยา่งเขา้อกเขา้ใจ 
11. การสัUงงาน และ การสอนงาน - แยกการสัUง และ การสอนงานใหเ้ป็น พรอ้มเรยีนรูเ้ทคนคิเพิUมเตมิในเรืUองการ
สอนงานลกูนอ้งอยา่งเป็นระบบ ทําใหล้กูนอ้งทํางานไดด้ขี ึ]น 

12. การตดิตามผลงานลกูนอ้งอย่างเป็นระบบ 
13. กจิกรรม Workshop: การสอนงาน และ การตดิตามผล อยา่งไดผ้ล - พรอ้มเทคนคิเพิ�มเตมิ 
14. กลยทุธก์ารสรา้งบรรยากาศในการทํางาน 
15. การสรา้งพลังทมีใหฮ้กึเหมิ  
16. กจิกรรม Workshop: การสรา้งทมี 
17. สรุป คําถามและคําตอบทีUหัวหนา้งานตอ้งการเรยีนรู ้

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

 

ชําระภายในวนัที� 30 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 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีU 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีU 014-2-63503-8 

          ชืUอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีU 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืUอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืUอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัUงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีUจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีUไดช้าํระมาแลว้   
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU 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, สดุยอดหวัหนา้  


