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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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8 มติแิหง่ความฉลาดรูข้องผูนํ้า  
(8 Leadership Quotients) 

*** เนน้การฝึกปฏบิตั ิและ การทํา Workshop*** 
 
 

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

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชี�ยวชาญการวางแผนงาน และพฒันาระบบงาน 

ที�ใคร ๆ ตอ้งถามถงึท ัCงในวงการมากกวา่ 25 ปี 

 
  
 

28 พฤศจยิายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 ในการเป็น “หัวหนา้ หรอื ผูบ้รหิาร” นั\นมคีวามสําคัญอยา่งยิ_ง เนื_องจาก หัวหนา้บทบาทสําคัญในการกําหนด
ทศิทาง และ กําหนดความอยูร่อดขององคก์ร โดยเฉพาะในยคุปัจจุบนัที_ทกุธรุกจิกําลังเผชญิกับภาวะการแขง่ขัน
อย่างรุนแรงเชน่นี\ ดังนั\น การพัฒนาความรูแ้ละทกัษะของหัวหนา้งานในทกุๆดา้นจงึเป็นสิ_งที_จะตอ้งเสรมิสรา้งอยูเ่สมอ   
          หลักสตูรนี\จงึไดพั้ฒนาขึ\นมาเพื_อตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึ_งเป็นหัวหนา้งาน ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการพัฒนา
ตนใหเ้ป็นผูนํ้าที_มคีวามรูค้วามสามารถอยา่งรอบทศิทาง ทั \งนี\จะเรยีนรูโ้ดยผา่นฝึกทํากจิกรรม และ Workshop เมื_อจบ
การอบรมคาดวา่ ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูเ้รื_องนี\ไดอ้ย่างสมัฤทธิgผลดว้ยตนเอง 
 
 
วตัถปุระสงค ์
     1. เพื_อเสรมิสรา้งพัฒนาความรู ้และ ทกัษะที_จําเป็นสําหรับผูบ้รหิาร 
     2. เพื_อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ี_ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าที_มทีกัษะและความสามารถในการสรา้ง
ผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 
หวัขอ้การบรรยายและWorkshop 
Module 1;  มติแิห่งการคดิ 
1. ทกัษะ 8 มติแิหง่ความฉลาดรูข้องผูนํ้า 
2. มติทิี_ 1  ทกัษะในการคดิ 

• การคดิภาพใหญ่ และ การคดิในเชงิรายละเอยีด 
• การพัฒนาความคดิเชงิบวก (Positive Thinking)- จุดเริ_มตน้แหง่ความสาํเร็จ 
• การพัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์
• กจิกรรม: การพัฒนาความคดิ 

3. มติทิี_ 2  ทกัษะการวางแผนเชงิกลยุทธ ์
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• การพัฒนาความคดิเชงิกลยทุธ ์
• การวางแผนเชงิกลยุทธ ์
• กจิกรรม: การพัฒนาทกัษะการวางแผนเชงิกลยุทธ ์

 
Module 2 : มติแิหง่การสื_อสาร และ พัฒนาความรูใ้นการทํางาน 
4. มติทิี_ 3  ทกัษะการพูดและการสื_อสาร 

• การสื_อสาร 
• การนําเสนอ 
• การตอ่รอง 
• กจิกรรม: การพัฒนาทกัษะการพูดและการสื_อสาร 

5. มติทิี_ 4  ทกัษะการพัฒนาความรูแ้ละวธิกีารทํางาน 
• การพัฒนาความรูใ้นงาน 
• การพัฒนาวธิกีารทํางาน คํานงึถงึเป้าหมาย และ ผลลัพธ ์
• การลดตน้ทนุ ลดทรัพยากร และ ลดการเสยีเวลา 
• การทํางานเชงิรุก 
• กจิกรรม: การพัฒนาวธิกีารทํางาน 

 
Module 3 : มติแิห่งการบรหิารคนในทมีงาน 
6. มติทิี_ 5 ทกัษะมนุษยสมัพันธ ์และ จติวทิยา  

• มนุษยสัมพันธ ์กับ การบรหิารงาน 
• จติวทิยา กบั การทํางาน 
• กจิกรรม:  มนุษยสัมพันธ ์และ จติวทิยา  

7. มติทิี_ 6 ทกัษะการบรหิารงาน และ ครองใจลกูนอ้ง  
• การมอบหมายงาน และ การสอนงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
• การตดิตาม และ การประเมนิผลงานลูกนอ้ง 
• การตักเตอืนลกูนอ้ง  
• กจิกรรม: การบรหิารงาน และ ครองใจลูกนอ้ง  

 
Module 4 : มติแิหง่การแกไ้ขปัญหาและการบรหิารความเปลี_ยนแปลง 
8. มติทิี_ 7  ทกัษะการแกปั้ญหา บนพื\นฐาน EQ  

• เทคนคิวเิคราะหปั์ญหา 
• การแกปั้ญหาอย่างแยบยล 
• การนํา EQ มาใชใ้นการแกปั้ญหา 
• กจิกรรม: การแกปั้ญหา บนพื\นฐาน EQ   

9. มติทิี_ 8 ทกัษะการบรหิารความเปลี_ยนแปลง   
• การพัฒนาวสิยัทัศนใ์นการตดิตามและมองเห็นการเปลี_ยนแปลง 
• การบรหิารการเปลี_ยนแปลง 
• การปรับตัว  
• การพัฒนาลกูนอ้งใหเ้หมาะสมกับการเปลี_ยนแปลง 
• กจิกรรม:  การบรหิารความเปลี_ยนแปลง  

10. สรุป คําถาม และ คําตอบ 
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 28 พฤศจกิายน 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลทั_วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 14 พฤศจยิายน 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 ดงันี\ 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที_ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที_ 014-2-63503-8 

          ชื_อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ_ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี_ จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที_ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื_อบรษัิทของทา่น และชื_อหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สั_งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ_ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี_ จํากดั 
3.  หัก ณ ที_จา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที_ 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที_ไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ_ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี_ จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, 8 มติ,ิความฉลาดรู,้ผูนํ้า ,Leadership, Quotients 


