
 

 
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  

Super Boss 
(ภาวะผูนํ้าขั Hนสงู) 

 
วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 
อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
    

31 มนีาคม – 1 เมษายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�การจดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม           
 

หลกัการและเหตผุล 
โลกแหง่อนาคต เป็นยคุแหง่ความทวคีณูในดา้นการแขง่ขัน......ผูนํ้าตอ้งเกง่และดอียา่งทวคีูณและ ทรงพลังดว้ย 
Power Pulling เชน่กนั เนื\องจาก ทกุสิ\งรอบตัวมกีารเปลี\ยนแปลงอยา่งคาดไม่ถงึ ...... หากผูนํ้าไมส่ามารถปรับตัวได ้
อย่างรวดเร็ว หรอื ไม่สามารถนําลูกนอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ ........ย่อมไมป่ระสบความสําเร็จอย่างแน่นอน และ ใน
ที\สดุ ยอ่มเกดิผลกระทบตามมาอย่างมากมาย  
 
หลักสตูรนีHจงึไดพั้ฒนาขึHนมาเพื\อตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บความรู ้ และ เทคนคิในการพัฒนาตนใหเ้ป็นผูนํ้าที\ดมีี
ความสามารถ นําองคก์รใหป้ระสบความสาํเร็จ สรา้งใหล้กูนอ้งเป็นคนที\สรา้งงานไดอ้ยา่งแทจ้รงิ โดยผา่นการทํา
กจิกรรม Workshop และ Role Play  
 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพื\อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื\องผูนํ้าและภาวะผูนํ้าที\ทรงพลังดว้ย Power Pulling 
2. เพื\อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ี\ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าที\มีทักษะและความสามารถในการ
บรหิารลกูนอ้ง สรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
วนัที�หนึ�ง  
Module 1: Concepts 
1. องคก์รยคุใหม ่.... ในยคุผูบ้รหิารทรงพลังดว้ย Power Pulling 
2. เปลี\ยน ผูบ้รหิาร ใหเ้ป็น ผูนํ้าอยา่งแทจ้รงิในยคุผูบ้รหิารทรงพลังดว้ย Power Pulling 
3. สิ\งที\ผูนํ้าตอ้งม ีตอ้งเป็น เพื\อรับมอืกับองคก์รยคุใหม ่
4. กจิกรรม ชวีติใหม ่ยคุผูบ้รหิารทรงพลงัดว้ย Power Pulling 
 
Module 2: Change Change and Change 
5. เปลี\ยน Mindset ..... สรา้ง DNA ใหม ่ในการบรหิาร 
6. เปลี\ยน System of thinking  
7. เปลี\ยน วธิกีารบรหิาร.... มุง่สูย่คุใหมแ่หง่การบรหิาร 
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8. กจิกรรม Change Change and Change  เพื�อ เปลี�ยน ตนเอง  
 
Module 3: สรา้ง สไตล ์การบรหิาร ใหไ้ดย้ทุธวธิที ี�พรอ้มรบเสมอ  
9.     สไตลก์ารบรหิาร ........ สไตลไ์หน ถงึจะเฉียบ!!!!! 
10.     ปรับ และ เปลี\ยน สไตล ์ดว้ยตัวคณุเอง 
11.     การประยกุต ์สไตล ์กบั ลกูนอ้ง  
12. กจิกรรม  สรา้งคณุ ใหเ้ป็น ผูน้ํายคุผูบ้รหิารทรงพลงัดว้ย Power Pulling 
 
วนัที�สอง 
Module 4: สรา้งคน ให ้สรา้งงาน... เผชญิปญัหา และ ขวากหนามอยา่งม ั�นใจ 
13.    กลเม็ดสรา้งคน ใหไ้ด ้Talent  
14.    ยทุธวธิสีรา้งงาน จาก Talent  
15.    แกปั้ญหา และ ถางขวากหนามใหล้กูนอ้ง 
16. กจิกรรม CLICK!!!! สรา้งคน สรา้งงาน 
  
Module 5: สรา้งใจ ผูนํ้าใหแ้กรง่ และ สรา้งใจ ลกูนอ้งใหเ้ฉยีบ!!!  
17.    สรา้งใจ ผูนํ้าใหแ้กรง่ ...... รับมอืกบัยคุแหง่การเปลี\ยนแปลง 
18.    สรา้งใจ ลกูนอ้งใหเ้ฉียบ 
19. กจิกรรม  สรา้งใจ สรา้งผูน้ํา 
 
Module 6: ตแีตก ใหถ้งึก ึaน และ ถงึแกน่ ในการสรา้งองคก์ร  
20.    ตแีตก!!! สรา้งองคก์ร ....ใหเ้หมาะกบัยคุผูบ้รหิารทรงพลังดว้ย Power Pulling ดว้ยมอืคณุ  
21.    ทศิทาง และ เป้าหมาย  
22. กจิกรรม  สูค่วามสาํเร็จแหง่องคก์รยคุใหม ่ดว้ย มอืคณุ 
 
Module 7: Power Pulling  
23.     กจิกรรม ดงึพลงัในตวัเอง 
24.     สรปุคําถามและคําตอบ 

 

ใบรบัรอง: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร 

ชําระภายใน 31 มนีาคม 2563 (ราคาตอ่หลกัสูตร 2 วนั) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 8,900.00 623.00 267.00 9,256.00 9,523.00 

สมาชกิ HIPO 8,700.00 609.00 261.00 9,048.00 9,309.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 16 มนีาคม 2563 (ราคาตอ่หลกัสูตร 2 วนั)  
(โอนเงนิ หรอื แฟ็กซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 
บคุคลท ั�วไป 8,700.00 609.00 261.00 9,048.00 9,309.00 

สมาชกิ HIPO 8,400.00 588.00 252.00 8,736.00 8,988.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีH 
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\อบรษัิทของท่าน และชื\อหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สั\งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากดั 
3.  หัก ณ ที\จา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที\ 0-1055-48105-59-0 
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     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  
 


