
 

 
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  

หลกัสตูร 4 มติแิหง่การฉลาดรูข้องผูนํ้า 
 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงวงการมากกวา่ 25 ปี 
 

18 มถินุายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

                    *สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 

ในการเป็น “หัวหนา้ หรอื ผูบ้รหิาร” นัVนมีความสําคัญอย่างยิRง เนืRองจาก หัวหนา้มบีทบาทสําคัญยิRงในการ
กําหนดทศิทาง และ กําหนดความอยู่รอดขององค์กร โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันทีRทุกธุรกจิกําลังเผชญิกับภาวะการ
แขง่ขันอยา่งรนุแรงเชน่นีV ดังนัVน การพัฒนาความรูแ้ละทักษะของหัวหนา้งานในทกุๆดา้นจงึเป็นสิRงทีRจะตอ้งเสรมิสรา้ง
อยู่เสมอ   

หลักสตูรนีVจงึไดพั้ฒนาขึVนมาเพืRอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ในระดับหัวหนา้งาน ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการพัฒนา
ตนใหเ้ป็นผูนํ้าทีRมคีวามรูค้วามสามารถอยา่งรอบทศิทาง 
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพืRอเสรมิสรา้งพัฒนาความรู ้และ ทกัษะทีRจําเป็นสําหรับผูบ้รหิารในระดับหัวหนา้งาน 
2. เพืRอปรับเปลีRยนและสรา้งมมุมองใหม่ในการเป็นหัวหนา้งานทีRด ี
3. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีRไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าทีRมทีกัษะ 
     และความสามารถในการสรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

Module 1 พฒันามมุมองและองศาแหง่ความคดิ (Integrated Thinking) 
1. คน้พบ..ทกัษะสดุยอดของหัวหนา้งาน 
2. การพัฒนาทกัษะการคดิแบบบรูณาการ 

• การคดิภาพใหญ่ และ การคดิในเชงิรายละเอยีด 
• การพัฒนาความคดิเชงิบวก (Positive Thinking) จุดเริRมตน้แห่งความสําเร็จ 
• การพัฒนาความคดิเชงิสรา้งสรรค ์
• การพัฒนาความคดิเชงิกลยทุธ ์

3. กจิกรรม: ประลองความคดิ พชิติปัญหา 
 

Module 2 พฒันาทกัษะการรบัรูข้องผูนํ้า (Perception) 
4. การพัฒนา การฟัง การอา่น และ การวเิคราะห ์

• การพัฒนาทกัษะการฟัง 
• การพัฒนาทกัษะการอ่าน 
• การพัฒนาการวเิคราะห ์
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• การสรุปประเด็น 
5. กจิกรรม: ฟัง คดิ ถาม ทํา ทวน 

 
Module 3 พฒันากระบวนการ และ วธิกีารทํางานเพื�อมุง่สูค่วามสาํเร็จ (Process) 

6. การพัฒนาวธิกีารทํางานแบบ Work Smart 
• การวางแผนทีRดมีชียัไปกวา่ครึRง 
• การเห็นความสําคัญของเป้าหมาย และ ผลลัพธ ์ 
• ตระหนักถงึ...การลดตน้ทนุ ลดทรัพยากร และ ลดการเสยีเวลา 
• ชว่งชงิดว้ย...การทํางานเชงิรกุ  

7. กจิกรรม: WORK  LIKE  A  PRO 
8. ร่วมกนัวเิคราะหปั์ญหา และหาทางออก 

 
Module 4 พฒันาทกัษะแหง่การสื�อสาร (Communication) 

9. เคล็ดลับ....ของสดุยอดแห่งทกัษะการสืRอสาร  
• การพัฒนาทกัษะการสืRอสาร เพืRอการประชมุทีRมปีระสทิธภิาพ 
• การพัฒนาทกัษะการนําเสนองานอยา่งมาดผูนํ้า 
• การพัฒนาทกัษะการสืRอสารอย่างเขา้ใจ...กับลกูนอ้งในโอกาสตา่งๆ  

10. กจิกรรม: สืRอสารอยา่งเขา้ใจในจติวญิญาณและความคดิของลกูนอ้ง 
11. สรุป คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิRมเตมิตามทีRผูเ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้
 

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

ชําระภายใน 18 มถินุายน 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 3 มถินุายน 2562 (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 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์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 
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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, ความคดิ, ทักษะ, กระบวนการ, 4 มติ,ิ สืRอสาร ทักษะหัวหนา้งาน 


