
 

 
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.com  

เทคนคิการเป็นหวัหนา้งานบรกิารมอือาชพี 
  

วทิยากร : ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกว่า 25 ปี 

 
4 ธนัวาคม 2563 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 
*สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
ทุกองค์กรตอ้งอาศัยหัวหนา้งาน ทีXมีทักษะและความสามารถอย่างแทจ้ริง รวมทั Zงตอ้งมีมุมมองในการ

บรหิารงานในทกุ ๆ ดา้น โดยเฉพาะงานบรกิาร ซึXงเปรยีบเสมอืนกลไกสําคัญในการสรา้งภาพลักษณ์ทีXดใีหแ้กอ่งคก์ร
และเป็นตัวชีZวัดถงึประสทิธภิาพการบรหิารงานขององคก์รไดอ้ย่างชัดเจน หากองคก์รใดขาดหัวหนา้งานทีXมคีวามรู ้
และทกัษะในการบรหิารงานบรกิาร ก็จะสง่ผลใหอ้งคก์รนัZนไมส่ามารถพัฒนาตอ่ไปได ้ 

หลักสตูรนีZจงึไดพั้ฒนาขึZนมาเพืXอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึXงเป็นหัวหนา้งานบรกิาร ไดรั้บความรู ้เทคนคิและ
เรยีนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็นหัวหนา้ทีXด ีมคีวามสามารถ เป็นทีXตอ้งการขององคก์รและลกูนอ้ง โดยผูเ้ขา้
อบรมจะไดร้่วมทํากจิกรรม Workshop และ Role Play ทีXจัดทําขึZนเฉพาะใหแ้ก่ผูเ้ขา้อบรมแต่ละกลุ่มและเมืXอจบ
การอบรมผูเ้ขา้อบรมจะสามารถประยุกตแ์ละตอ่ยอดความรูใ้นเรืXองนีZไดด้ว้ยดว้ยตนเอง 

 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูถ้งึ หัวใจสําคัญของการเป็นหัวหนา้งานบรกิารมอือาชพี 
2. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู ้เทคนคิการบรหิารงาน การบรหิารลกูนอ้งในฐานะหัวหนา้งานบรกิารอยา่งไดผ้ล 
3. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีXไดไ้ปประยุกตใ์ช ้ในเรืXองการบรหิารงาน การบรหิารลูกนอ้ง และสรา้ง
ผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 
หวัขอ้การบรรยาย 
Module 1 : หวัใจสาํคญั….ของการเป็นหวัหนา้งานบรกิารมอือาชพี 
1. เรยีนรูบ้ทบาทและหนา้ทีXในฐานะหัวหนา้งานบรกิาร 

• ตอ่องคก์ร 
• ตอ่ผูใ้ตบั้งคับบญัชา 
• ตอ่เพืXอนร่วมงาน 

2. ความสามารถสําคัญในบรหิารงานและบรหิารลูกนอ้งในฐานะหัวหนา้ (Competency) 
• การเขา้ใจ และ การประยุกตใ์ช ้Core value และ Competency สําหรับหัวหนา้งานบรกิาร 

3. กจิกรรม Workshop การสํารวจ และ วเิคราะห ์ตวัเองของหวัหนา้งานบรกิาร 
4. การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของลกูนอ้งทีXมผีลตอ่งานบรกิาร 

• คน้หาพฤตกิรรมของลกูนอ้งทีXมผีลตอ่การทํางานบรกิาร 
5. การปรับ Mindset ของลูกนอ้งใหม้ใีจรักงานบรกิาร 
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6. กจิกรรม Workshop : วเิคราะหพ์ฤตกิรรม…สรา้ง Mindset ทีXดใีนงานบรกิาร 
7. การปรับตัวของหัวหนา้เพืXอเขา้หาและสรา้งสัมพันธท์ีXดกีบัลูกนอ้ง และ เพืXอนร่วมงาน 

 
Module 2 : เทคนคิการบรหิารงานอยา่งทรงพลงั…ในฐานะหวัหนา้งานบรกิารมอือาชพี  
8. การสรา้งภาวะผูนํ้าใหล้กูนอ้ง...สามารถทํางานไดด้ว้ยตนเอง 

• กลา้คดิ 
• กลา้ลงมอืทํา 

9. การสัXงงาน และ มอบหมายงาน ในฐานะหัวหนา้งานบรกิารมอือาชพี 
• การสัXงงานอย่างไรใหไ้ดง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
• การมอบหมายงานใหเ้หมาะสมกบัพนักงานบรกิาร 

10. การสอนงานลกูนอ้งอยา่งไร....ใหเ้ป็นนักบรกิารมอือาชพี 
• เทคนคิการสืXอสารประสานงานในงานบรกิารทีXนักบรกิารตอ้งรู!้!! 
• มารยาท ลักษณะทา่ทาง บคุลกิภาพ และการใชคํ้าพูดในงานบรกิาร 
• การแกปั้ญหาและตัดสนิใจเฉพาะหนา้เมืXอลกูคา้รอ้งเรยีน 
• การฝึกใหล้กูนอ้งรูจั้กบรหิารอารมณ์ตนเอง (EQ) 

11. กจิกรรม Role Play การสอนงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ….สรา้งนกับรกิารมอือาชพี 
12. ทกัษะการโนม้นา้วจูงใจและการชมเชยลูกนอ้งของตนเอง 

• คน้หาและการสรา้งแรงจูงใจเพืXอเป็นแรงผลักดันในการสรา้งผลงาน 
• ตัวอย่างการสรา้งแรงจูงใจ และ การกลา่วชมเชย 
• กจิกรรม การจงูใจลกูนอ้ง อยา่งสรา้งสรรค ์ 

13. เทคนคิการประเมนิผลงาน และ การพัฒนาลูกนอ้งใหเ้ป็นนักบรกิารมอือาชพี 
14. สรุปคําถามและคําตอบทีXหัวหนา้งานบรกิารตอ้งการเรยีนรู ้

ใบรบัรอง:  บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 4 ธนัวาคม 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 19 พฤศจกิายน 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 ดงันีZ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืXอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
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รายละเอยีดเพิXมเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากัด 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th 
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com 
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining 
  
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, เทคนคิการบรหิารงาน, หัวหนา้งานบรกิาร, ลกูนอ้ง, หัวหนา้มอืใหม ่


