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ห ัวหน้าก ับการพ ัฒนาพน ักงาน
ิ ธิภาพ ตรงตามเป้าหมาย
ให้ทา
ํ งานอย่างมีประสท
และ ไม่มข
ี อ
้ ผิดพลาด
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
ี คอร์ปอเรชน
ัW จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชย
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
W ากด ้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

15 ธ ันวาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
W ัดอบรมอาจเปลีย
W นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
บทบาททีส
W าํ คัญของหัวหน ้าอย่างหนึงW ในการทํางานคือการพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะการพัฒนาพนักงานให ้
ิ ธิภาพ
ทํางานอย่างมีประสท
ไม่เกิดข ้อผิดพลาดระหว่างปฏิบัตงิ าน
แต่ภารกิจนีไe ม่ใชเ่ รือ
W งง่ายทีห
W ัวหน ้าทุกคนจะ
ั ความรู ้ ทักษะ ร่วมถึงเทคนิคต่าง ๆ เพือ
สามารถทําได ้ เพราะหัวหน ้าทีต
W ้องพัฒนาพนักงานต ้องอาศย
W เข ้ามาพัฒนา
พนักงานให ้ทํางานได ้อย่างลุลว่ งตามเป้ าหมาย
หลักสูตรนี…
e จึงพัฒนาขึน
e มาเพือ
W ตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้เทคนิคการพัฒนาพนักงานให ้ทํางานอย่างมี
ิ ธิภาพ ไม่เกิดข ้อผิดพลาด ทํางานให ้บรรลุเป้ าหมาย รวมถึงการวางแผนขัน
ประสท
e ตอนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็ น
ั มนาจะ
ระบบ อีกทังe ยังได ้ร่วมทํากิจกรรม Workshop ทีป
W ระยุกต์ขน
ึe เพือ
W ให ้ผู ้แต่ละกลุ่ม และ เมือ
W จบการอบรมผู ้เข ้าสม
สามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ในเรือ
W งนีไe ด ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
W ให ้ผู ้เข ้าอบรมทราบถึงบทบาทหน ้าทีข
W องการเป็ นหัวหน ้าทีต
W ้องพัฒนางานพนักงาน
2. เพือ
W ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจวิธก
ี ารปรับสไตล์ผู ้นํ าให ้เข ้ากับลูกน ้องแต่ละคน
3. เพือ
W ให ้ผู ้เข ้าอบรมวางแผนขัน
e ตอนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็ นระบบด ้วยหลัก PDCA
4. เพือ
W ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้เทคนิคการพัฒนาพนักงานทํางานไม่มข
ี ้อผิดพลาด
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดในการพัฒนาตนเอง
5. เพือ
W ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไW ด ้ ไปใชให
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:

Module 1: เรี ยนรู้...เข้ าใจ หลักการพัฒนาพนักงานให้ มีประสิทธิภาพ
1. บทบาทหน ้าทีขW องการเป็ นหัวหน ้าทีตW ้องพัฒนาพนักงาน
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th
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2. ความเข ้าใจเรือW งลูกน ้อง เพือW ประโยชน์ในการพัฒนาให ้บรรลุเป้ าหมาย
•
•
•

พฤติกรรมการต่อต ้านและการให ้ความร่วมมือ
เหตุผลจูงใจลูกน ้อง
รูปแบบการเรียนรู ้ของลูกน ้อง

3. การพัฒนาศกั ยภาพของพนักงานตาม Competency

4. กิจกรรม Workshop: เข้าใจลูกน้อง ค้นหาสงิ ทีต อ้ งพ ัฒนา

5. สไตล์หัวหน ้า 4 ประเภทกับการพัฒนาพนักงานให ้มีประสิทธิภาพ
6. วิธกี ารปรับสไตล์หัวหน ้าให ้เข ้ากับลูกน ้องแต่ละคน

7. กิจกรรม Workshop : ค้นหาสไตล์ของห ัวหน้าเพือ พ ัฒนาพน ักงานอย่างตรงจุด

ิ ธิภาพ ไม่มข
Module 2: สรรค์สร้างวิธก
ี ารพ ัฒนาพน ักงานให้ทํางานอย่างมีประสท
ี อ
้ ผิดพลาด
้
8. สุดยอด 4 เครือW งมือทีหW ัวหน ้าจําเป็ นต ้องใชในการพั
ฒนาพนักงาน
•
•
•
•

การสงัW งาน มอบหมายงาน
การสอนงาน / การพัฒนา
การติดตามงาน
การประเมินผลงาน

•
•
•
•

การฝึ กฝนให ้ลูกน ้องตังe เป้ าหมายในการทํางานเพือ
W ให ้งานบรรลุผลสาํ เร็จ
การฝึ กฝนให ้ลูกน ้องสามารถมองภาพใหญ่ และ รายละเอียดของงาน
การฝึ กฝนให ้ลูกน ้องการจัดลําดับความสําคัญของงาน
การฝึ กฝนให ้ลูกน ้องวิเคราะห์จุดวิกฤติ และ จุดผิดพลาดของงาน

9. วางแผนขันe ตอนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็ นระบบด ้วยหลัก P D C A
10.
กิจกรรม Workshop: การแผนพ ัฒนาพน ักงานให้ทํางานอย่างถูกต้อง
11.
วิธก
ี ารตังe เป้ าหมายให ้ลูกน ้องทํางานตรงตามวัตถุประสงค์
12.
เทคนิคการพัฒนาพนั กงานให ้ทํางานอย่างถูกต ้อง ไม่ผด
ิ ไม่พลาด

13.
14.

15.
16.
17.
18.

ิ และใชปฏิ
้ ภาณไหวพริบในการปั ญหา
การพัฒนาลูกน ้องกล ้าเผชญ
เทคนิคอืน
W ๆ ทีจ
W ะช่วยให ้ลูกน ้องทํางานไม่มข
ี ้อผิดพลาด

กิจกรรม Role play : การพ ัฒนาพนักงานให้ทํางานไม่มข
ี อ
้ ผิดพลาด
ืW มัWนในศก
ั ยภาพการทํางานของตนเอง
วิธก
ี ารสร ้างให ้พนักงานมีความเชอ
การวิเคราะห์และปรับปรุงข ้อผิดพลาดในการทํางานของพนักงานไม่ให ้เกิดซาํe แล ้วซาํe อีก !!!
สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 15
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

ธ ันวาคม 2563

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

1 ธ ันวาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)
VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th
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วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีe
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีW 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีW 014-2-63503-8
W บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีW 0-2615-4479
ืW บริษัท เบอร์ตด
W หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังW จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
W า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไW ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, พัฒนานาพนักงาน, หัวหน ้ามือใหม่, หัวหน ้าป้ ายแดง, บทบาท, หน ้าที,W หัวหน ้า,ผู ้นํ า,ข ้อผิดพลาด

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

