
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

ภาวะผูน้ํากบัการจดัการปญัหาและความขดัแยง้ 
 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษิทั หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลั จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 
 

22 พฤศจกิายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

                    *สถานทีCจัดอบรมอาจเปลีCยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 ในปัจจุบนันีI ปัญหาระหวา่งหัวหนา้ กับ ลูกนอ้ง มใีหป้ระสบพบเห็นจํานวนมาก ไมว่า่จะเป็นปัญหาในเรืCองความ
ไม่เขา้ใจกัน การแบง่งานทีCไม่ชัดเจน การทะเลาะกัน เหตุทั Iงหลายทั IงปวงนัIนมาจาก การเกดิชอ่งว่างระหว่างหัวหนา้ 
และ ลกูนอ้ง ผลกระทบทีCตามมาคอื บรรยากาศในการทํางานทีCไม่ด ีการแตกแยกสามัคค ีการลาออกของฝ่ายใดฝ่าย
หนึCง และในทีCสดุ ย่อมกระทบตอ่ผลงานขององคก์ร   
 หลักสูตรนีIจงึไดพ้ัฒนาขึIนมาเพืCอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึCงเป็นหัวหนา้งานทั Iงมอืเก่าและมือใหม่ใหไ้ดร้ับ
ความรูเ้ทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็นผูนํ้าทีCเขา้ใจลกูนอ้ง และ ลดชอ่งว่างทีCเกดิขึIนระหวา่งตน 
กับ ลูกนอ้งได ้โดยผ่านการทํา กจิกรรม เกมส ์และ Workshop เมืCอจบการอบรมคาดว่า ผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถ
ประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รืCองนีIไดอ้ยา่งสมัฤทธิYผลดว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
  1. เพืCอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืCองการลดชอ่งวา่งระหว่างหัวหนา้และลูกนอ้ง  
  2. เพืCอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีCไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าทีCมทีกัษะและความสามารถในการบรหิาร                           
ลกูนอ้ง สรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. Module 1:  ประเภทของชอ่งว่างทีCเกดิขึIนระหว่างหัวหนา้กบัลูกนอ้ง 

             (เรยีนรูป้ระเภทของชอ่งวา่งทีCเกดิขึIน) 
Tool :    Workshop  

2. Module 2:  การลดชอ่งวา่งทีCเกดิขึIน เพืCอสรา้งความรูส้กึทีCดใีหล้กูนอ้ง ระดมสมองหาปัญหาลูกนอ้ง ทีC           
เกดิขึIนจากชอ่งวา่ง                
             (เรยีนรูก้ารลดชอ่งวา่งทีCเกดิขึIน พรอ้มแกปั้ญหาในชวีติจรงิ) 
Tool :     Workshop & Role Play 

3. Module 3: การใช ้ภาวะผูนํ้า 4 รูปแบบ ในการบรหิารลกูนอ้ง 
             (ศกึษา ภาวะผูนํ้า 4 รูปแบบ เพืCอนําไปปรับใชใ้นการทํางาน) 
Tool :    Workshop  

4. Module 4:  จติวทิยาการปรับตัวของหัวหนา้เขา้หาลูกนอ้ง โดยผา่น เครืCองมอืตา่งๆ  
             (ศกึษา การนําจติวทิยามาใชใ้นการบรหิารลูกนอ้ง) 
Tool :    Role Play 

5.   Module 5: การสรา้งสรรคผ์ลงาน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
             (ศกึษา วธิกีารสรา้งสรรคผ์ลงาน โดยอาศยัเกมส)์ 
Tool:      Game 
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6. Module 6: การสรา้งบรรยากาศในการทํางาน  
               (ร่วมระดมสมอง การสรา้งสรรคบ์รรยากาศในการทํางาน) 
Tool :    Workshop   

7. สรุป คําถามและคําตอบทีCตอ้งการเรยีนรู ้
 

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

ชําระภายใน 22 พฤศจกิายน 2562 
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 - - - - - 

พเิศษ ชําระภายใน 7 พฤศจกิายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซสํ์าเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

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

          ชืCอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีC 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืCอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืCอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัCงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีCจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีCไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC 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, ผูนํ้า, ความขัดแยง้, การแกปั้ญหา, ทักษะหวัหนา้งาน 


