
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400           

โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Becoming and Effective Manager 
 

วทิยากร: อาจารยอ์ดุมเดช  บรูพภ์าค 
นติศิาสตรบั์ณฑติ คณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ประกาศนียบัตรชั Kนสงู บัณฑติอาสาสมัครพัฒนาชนบท มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร ์ROOSEVELT UNIVERSITY, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A. 

Mini M.B.A. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
อาจารยค์ณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ 

ผูช้ว่ยอธกิารบด ีฝ่ายกจิกรรมนักศกึษา มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ 
ประกอบธรุกจิดา้นการคา้ระหว่างประเทศ และธรุกจิภัตตาคาร ณ   CALIFORNIA, U.S.A. 

 

8 พฤษภาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีiจัดอบรมอาจเปลีiยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
 

หลกัการและเหตผุล:  
 หัวหนา้งานในปัจจบุันเป็นผูท้ีiมบีทบาทสําคัญในการทํางานใหส้ําเร็จ โดยอาศัยความรว่มมอืจากผูอ้ืiน คอืจาก
ทั Kงเพืiอนรว่มงาน ผูบ้ังคับบัญชาและทีiสําคัญคอืผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ดังนัKนจงึตอ้งมทีักษะในการดําเนนิงาน รูว้่าบทบาท
หนา้ทีi ปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ ของการเป็นหัวหนา้งานจติวทิยาในการปฏบิัตงิาน กลยทุธใ์นการดําเนนิงาน การเป็น
ผูนํ้าเพืiอใหก้ารปฏบิัตงิานสําเร็จไปสูเ่ป้าหมายทีiองคก์รไดต้ั Kงไวท้ั Kงยังตอ้งมทีกัษะทีiสําคัญคอืการมอบหมายงานและ
การสอนงานทีiจะทําใหม้ทีักษะในการ 
ใหผู้อ้ืiนปฏบิัตงิาน 
 
วตัถปุระสงค:์   

1. เพิiมพูนความรู ้ความเขา้ใจในแนวความคดิของการเป็นหัวหนา้งาน รวมถงึความรูพ้ืKนฐานดา้นตา่งๆ ทีiจําเป็น
สําหรับการบรหิารงาน และการบรหิารคน 

2. เพิiมพูนความสามารถและฝึกทักษะเป็นผูบ้ังคับบัญชาทีiด ีสามารถปฏบิัตหินา้ทีiในการบังคับบัญชาไดอ้ยา่งมี
คณุภาพมปีระสทิธภิาพ 

3. เพิiมพูนทักษะในการพัฒนาทมีงานใหเ้กดิบรรยากาศในการทํางานเป็นทมี เกดิบรรยากาศของการเป็นเพืiอน
รว่มงานทีiด ี พนักงานมขีวัญกําลังใจทีiกระตอืรอืรน้ทีiจะปฏบิัตงิานใหบ้รรลเุป้าหมายทีiองคก์รไดว้างไว ้และ
จงรักภักดตีอ่องคก์ร 

4. เพิiมพูนทักษะในการมอบหมายงานและสอนงานโดยสามารถนําทักษะดังกลา่วไปใช ้เพืiอใหง้านทีiรับผดิชอบ
ไดด้ําเนนิไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5. สามารถนําทักษะ/ความรูไ้ปใชเ้พืiอพัฒนาบทบาทในฐานะหัวหนา้ใหม้บีทบาทตามทีiองคก์รคาดหวัง ทั Kงมี
สถานภาพของผูนํ้าและใชศ้ักยภาพอยา่งเต็มทีi 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 

1. ความหมายและความสําคัญของหัวหนา้งาน 
2. คณุลักษณะของหัวหนา้งานทีiด ี
3. บทบาทหนา้ทีiของหัวหนา้งานทีiด ี
4. ทักษะความรูข้องหัวหนา้งาน 
5. การพัฒนาภาวะผูนํ้า 
6. กลยทุธก์ารสรา้งแรงจงูใจ เพืiอกระตุน้ใหพ้นักงานทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
7. ทักษะในการมอบหมายงาน กลยทุธแ์ละกระบวนการในการมอบหมายงาน 
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8. ขอ้ควรระวังในการมอบหมายงาน การตดิตามงาน ฯลฯ 
9. ทักษะในการสอนงาน ขั Kนตอนในการสอนงาน จติวทิยาในการสอนงาน 
10. ขอ้ทีiควรตระหนักในการสอนงาน 
11. ฝึกปฏบิัต/ิสรปุ 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 8 พฤษภาคม 2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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 23 เมษายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซสํ์าเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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 ดังนีK 

1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอาร ีบัญชสีะสมทรัพย ์เลขทีi 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีi 014-2-63503-8 

          ชืiอบัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิiง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีi จํากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจ่ีาย (ถา้ม)ี ทีi 0-2615-4479  
          พรอ้มระบุชืiอบรษัิท เบอรต์ดิต่อของท่าน ชืiอหลักสตูรและวันอบรม 
2.  ชําระดว้ยเช็คสัiงจ่าย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิiง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีi จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีiจ่าย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีiไดช้ําระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิiง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีi จํากัด 
โทรศัพท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน์: hipotraining 
Facebook : www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
อบรม, สมัมนา, หัวหนา้งาน , ภาวะผูนํ้า , สรา้งแรงจูงใจ , Manager  


