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ภาวะผูนํ้ากบัการพฒันาทกัษะการบรหิาร 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(Leadership and Development Managerial Skills for Effective Management) 
 

วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 
ปรญิญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

ปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์ดา้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 
9 เมษายน 2563 

09.00 น. – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 

 
*สถานทีจ̂ดัอบรมอาจเปลีย̂นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 

      ในปัจจุบัน ผูป้ระกอบการธุรกจิตอ้งเผชญิกับการแข่งขันทีรุ̂นแรง จําเป็นตอ้งปรับกระบวนการทางธุรกจิที^
สามารถตัง̀รับหรือดําเนินการเชงิรุกที^สอดรับกับปัจจัยภายนอก และยังตอ้งบริหารปัจจัยภายในเพื^อเพิ^มขีด
ความสามารถในการแข่งขันอีกดว้ย โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดไดนั้`น
จําเป็นตอ้งใชภ้าวะผูนํ้าของทมีงานอยา่งมาก ในการบรหิารงานสมัยใหม ่ผูบ้รหิารระดับต่างๆเป็นผูกํ้าหนดทศิทาง
ขององคก์าร พัฒนาทมีงาน จัดระบบในกระบวนการทํางาน และสรา้งแรงจูงใจพนักงานเพือ̂ใหผ้ลการดําเนนิงาน
มปีระสทิธภิาพและไดป้ระสทิธผิลทีจ̂ะนําพาองคก์ารสูค่วามสําเร็จทางธรุกจิ ไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้และสงัคม
ทัว̂ไป 

 

วตัถปุระสงค ์ 
1. เพือ̂ใหท้ราบถงึรูปแบบของภาวะผูนํ้ายคุใหม่ทีจ̂ะนําไปประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารคน 
2. เพือ̂เสรมิสรา้งทกัษะในการเป็นผูนํ้าทีไ̂ดง้านและไดใ้จคน 
3. เพือ̂ใหไ้ดแ้นวทางในการปรับปรุงงานในภารกจิของผูนํ้า 
4. เพือ̂สรา้งทศันคตเิชงิบวกแกหั่วหนา้งาน 
5. เพือ̂ใหผู้เ้ขา้อบรมรูแ้ละเขา้ใจเรือ̂งการประสานงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
6. เพือ̂ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจทกัษะตา่งๆทีจํ̂าเป็นในการทํางานร่วมกันเป็นทมีทีด̂ ี

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

1. บทบาทภาระหนา้ที�ความรบัผดิชอบและคณุสมบตัขิองหวัหนา้งาน 
• ผูนํ้าและภาวะผูนํ้าทีทํ̂าใหเ้กดิการเปลีย̂นแปลง 
• การพัฒนาภาวะผูนํ้าในเชงิแนวคดิและการปรับเปลีย̂นพฤตกิรรมใหเ้ป็นทีย̂อมรับจากผูใ้ตบ้งัคับบญัชา 
• วเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างหัวหนา้งานกบัผูนํ้าว่าทําไมถงึตอ้งเป็นผูนํ้ามากกวา่ความ                      
เป็นแค่หัวหนา้งาน 

• ประเภทและบทบาทหนา้ทีค̂วามรับผดิชอบของหัวหนา้งาน 
• คณุสมบตัขิองผูบ้รหิารและหัวหนา้งานยคุใหม ่
• สดุยอดผูบ้รหิารและหัวหนา้งานยคุใหม ่(การเปลีย̂นแปลง และวสิยัทศันใ์หม ่) 
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• ผูนํ้าทีพ̂งึปรารถนาและไม่พงึปรารถนา 
• แนวทางการบรหิารงานสมัยใหมท่ีไ̂ดผ้ลและมปีระสทิธภิาพ 
• เทคนคิการบรหิารคนในการคัดเลอืกพนักงานใหป้ฏบัิตงิานตามความสามารถ 
• การวางแผนงานในเชงิกลยุทธ ์และปฏบิตัเิพือ̂ตอบสนองเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ 
• กระบวนการตัดสนิใจ และการจัดลําดับความสําคัญของงานกอ่นและหลัง 
• แบบฝึกหัด กรณีทีศ̂กึษา 

2.   เทคนคิการมอบหมายงาน การส ั�งงาน และการตดิตามงาน 
• เทคนคิการมอบหมายงานทีล̂กูนอ้งเต็มใจทํางานและไดผ้ลงานทีด̂ ี
• เทคนคิและขัน̀ตอนการสัง̂งานแบบมสีว่นร่วม 
• หลักการในการกําหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานเพือ̂การควบคุมงาน 
• หลักการควบคุมงานในเชงิป้องกนั 
• มาตรการต่างๆในการตดิตามงานและการควบคมุงาน 
• กรณีศกึษา แบบฝึกหัด อภปิรายปัญหาและแนวทางการแกไ้ข 

3. การเสรมิสรา้งภาวะผูนํ้าสาํหรบัการจงูใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
• ความหมาย  ความเหมอืน และความแตกตา่งของการจูงใจ 
• ระดับ และประเภทของการจูงใจทีส̂ง่ผลตอ่ความสําเร็จในการจูงใจ 
• พฤตกิรรมและความตอ้งการของมนุษยท์ีเ̂ป็นแรงจูงใจพืน̀ฐาน 
• เทคนคิการจูงใจทีไ̂มต่อ้งใชเ้งนิแต่เป็นการจูงใจดว้ยรายไดท้างจติซึง̂สําคัญกวา่ 
• สตูรสําเร็จการจูงใจทีเ̂ป็นกระบวนการ และสามารถใชไ้ดใ้นทกุโอกาส 
• ผูนํ้ากับการจูงใจ ดว้ยการแขง่ขนัทีม̂ปีระสทิธภิาพ 
•  เทคนคิการสรา้งแรงจูงใจใหผู้ใ้ตบั้งคับบญัชาทํางานให ้
•  กรณีศกึษา  

4. การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการสอนงาน (OJT ) 
• เหตุผลและความจําเป็น(ทัง̀ตอ่องคก์ร และหัวหนา้)ทีต̂อ้งมกีารพัฒนาผูใ้ตบั้งคับบญัชา 
• เทคนคิและวธิกีารพัฒนาผูใ้ตบ้งัคับบัญชา 
• หลักการสอนงานในหอ้ง และหนา้งาน 
• การเตรยีมความพรอ้มเพือ̂การสอนงาน 
• ประโยชนก์ารสอนงาน 
• การทําแผนการสอนปฏบิตั ิ

5. การพฒันาการสื�อสารเพื�อการประสานงาน 
• ความสําคัญและการพัฒนาทกัษะในการสือ̂สาร 
• อปุสรรคการสือ̂สารตา่งๆ และแนวทางการแกไ้ข 

6. การกําหนดทางเลอืก และการตดัสนิใจในการแกปั้ญหา และความขดัแยง้ 
• เทคนคิในการแกปั้ญหา และกระบวนการตัดสนิใจ  
• การบรหิารความขัดแยง้ใหเ้กดิประโยชนใ์นการบรหิารงาน 
• ทําอย่างไรใหผู้ใ้ตบ้งัคับบญัชารูส้กึอยากทํางานกับสภาพแวดลอ้มทีเ̂ป็นอยู ่
• ทําอย่างไรไม่ใหล้กูนอ้งลาออกบอ่ย ๆ และการแกไ้ขสถานการณข์องพนักงานทีข̂าด 
• ความรับผดิชอบ 

• การตําหนแิละการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดอย่างสรา้งสรรค ์
• ศลิปะการบรหิารจัดการลกูนอ้งประเภทต่างๆทีม̂ปัีญหาเกีย̂วกับพฤตกิรรมการทํางาน 
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
 

ชําระภายใน 9 เมษายน 2563 

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 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 25 มนีาคม 2563 (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 4472.00 4,601.00 

สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ̀
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ̂127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ̂014-2-63503-8 

          ชือ̂บญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̂ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ̂จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที ̂0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ̂บรษัิทของท่าน และชือ̂หลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง̂จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̂ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ̂จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ̂า่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ̂ดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̂ 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, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, การสอนงาน, Coaching, เทคนคิการสอนงาน 


