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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 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  

การสรา้งแรงจงูใจและใหค้ าปรกึษา 
ส าหรบัหวัหนา้งาน 

 

วทิยากร: อาจารยอ์ดุมเดช  บรูพภ์าค 
นติศิาสตรบั์ณฑติ คณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ประกาศนียบัตรชัน้สงู 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. 
 

30  กรกฎาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจ่ัดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
 

หลกัการและเหตผุล:  
 หัวหนา้งานคือผู บ้ริหาร คือผูท้ี่ท างานใหส้ าเร็จโดยผ่านหรือจากความร่วมมือกับผู อ้ื่น โดยเฉพาะ
ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ถา้จะกล่าวอกีอย่างหนึง่ก็คอืผลงานของหัวหนา้ คอืผลงานรวมของลูกนอ้งรวมกัน ถา้ในเหตุการณ์
ปกต ิการด าเนินงานโดยทั่วไปก็อยู่ในสถานการณ์ราบรื่น แต่สภาพความเป็นจรงินั้นลูกนอ้งแต่ละคน  อาจประสบ
ปัญหาต่าง ๆ อาทิ เช่น  ปัญหาจากการท างาน การขาดทักษะ ในการท างาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
บรรยากาศในการท างาน ปัญหาทางดา้นครอบครัว ปัญหาทางสุขภาพ ทางดา้นเศรษฐกจิ สังคม สิง่แวดลอ้ม ฯลฯ  
ซึง่จะส่งผลโดยตรงหรือโดยออ้มต่อการท างาน ท าใหป้ระสทิธภิาพ ประสทิธผิล ของการท างานลดลง ซึง่ส่งผล
กระทบตอ่ความเจรญิกา้วหนา้ของหน่วยงานโดยสว่นรวม 
 หัวหนา้ส่วนส่วนใหญ่มักคดิว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัว  เป็นปัญหาชวีติของพนักงานแต่ละคนที่จะ
ด าเนินการแกไ้ขกันเอง วางตนไม่เขา้ไปยุ่งเกี่ยว หรือบางคนก็อยากเขา้ไปช่วย แต่ไม่รูจ้ักเทคนิคศิลปะการให ้
ค าปรกึษาทีถ่กูตอ้ง ไมเ่ขา้ใจแนวคดิ ปรัชญา หลักการ ความรู ้และขัน้ตอนของการใหค้ าปรกึษาทีด่ี 
หลักสตูรน้ีจงึไดจ้ัดขึน้มาเพือ่ใหห้ัวหนา้งานตระนักว่า การใหค้ าปรกึษาเป็นเรือ่งส าคัญ และเป็นหนา้ทีข่องหัวหนา้งาน
ทุกคนตอ้งท า ถา้หัวหนา้มีความรู ้ความเขา้ใจ และมีทักษะในการใหค้ าปรกึษาที่ดี ส่งผลโดยรวมท าใหง้านของ
หัวหนา้งานดีขึน้ ในดา้นประสทิธภิาพและประสทิธผิล และส่งผลต่อความเจรญิกา้วหนา้ต่อองคก์ารท าใหม้ีความ
เจรญิเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง 
 
วตัถปุระสงค:์   

1. ไดท้ราบถงึบทบาทหนา้ทีข่องหัวหนา้งาน การพัฒนาหัวหนา้งาน ใหม้ภีาวะผูน้ า 
2. ไดม้คีวามตระหนักและยอมรับหนา้ทีใ่นการใหค้ าปรกึษาวา่เป็นภาระและหนา้ทีท่ีส่ าคัญของหัวหนา้งาน 
3. ไดม้คีวามรูแ้ละทักษะ เกีย่วกบัศลิปะการใหค้ าปรกึษาทีถ่กูตอ้ง 
4. ท าใหผ้ลงานของลกูนอ้ง ผูใ้ตบ้ังคับบัญชามปีระสทิธภิาพทีส่งูขึน้ สง่ผลตอ่ความเจรญิกา้วหนา้ของหน่วยงาน 

บรรยากาศดา้นแรงงานสัมพันธ ์ความสัมพันธร์ะหวา่งหัวหนา้กบัลกูนอ้ง เป็นไปในทางทีด่ ีมบีรรยากาศ ในการ
ท างานในลักษณะร่วมมือร่วมใจ ร่วมแกไ้ขปัญหาร่วมฟันฝ่าอุปสรรค ท าใหอ้งคก์ารเจรญิเตบิโตอย่างยั่งยืน 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
1. บทบาทหนา้ทีข่องหัวหนา้งาน 
2. การพัฒนาหัวหนา้งานใหม้ภีาวะผูน้ า 
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3. การสรา้งภาวะผูน้ าโดยกระบวนการใหป้รกึษา 
4. ความแตกตา่งของการใหค้ าปรกึษากบัการพัฒนาและฝึกอบรม 
5. ความหมายความส าคัญ และประโยชนข์องการใหค้ าปรกึษา 

• สาเหตทุีค่นตอ้งการรับการปรกึษา 
• การใหก้ารปรกึษทีถ่กูตอ้ง ชว่ยแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งไร 
• ท าไมการใหค้ าปรกึษาจงึจ าเป็นส าหรับหัวหนา้งาน 

6. คณุสมบัตทิีด่ขีองผูใ้หค้ าปรกึษา 
• คณุสมบัตภิายในทีเ่ป็นนามธรรม 
• บคุลภิาพของผูใ้หค้ าปรกึษา 
• ขอ้ควรระวังส าหรับผูใ้หค้ าปรกึษา 

7. การเตรยีมการในการใหค้ าปรกึษา 
8. กระบวนการและขัน้ตอนในการใหค้ าปรกึษา 
9. ปัจจัยทีท่ าใหก้ารใหค้ าปรกึษาสมัฤทธิผ์ล 
10. สรปุค าถาม และ ค าตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ช าระภายใน 30 กรกฎาคม 2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 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! ช าระภายใน 15 กรกฎาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์ าเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 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 

 วธิกีารช าระเงนิ:  

1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังนี้ 

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

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจ่ีาย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  

          พรอ้มระบุชือ่บรษัิท เบอรต์ดิต่อของท่าน ชือ่หลักสตูรและวันอบรม 
2.  ช าระดว้ยเช็คสัง่จ่าย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 

3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 

     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 

บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด 
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  
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อบรม, สมัมนา, สรา้งแรงจูงใจ , ใหค้ าปรกึษา , หัวหนา้งาน ,  
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