
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th 

  

กลยทุธก์ารพฒันาทกัษะผูนํ้าสมยัใหม ่ 
(Modern Leadership Development) 

 
 

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

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี  

 
 

21 กรกฎาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานที[จัดอบรมอาจเปลี[ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
 ในยุคสมัยใหม่ เชน่นี]  “ภาวะผูนํ้า” ถอืเป็นหัวใจสาํคัญในการขับเคลื[อนคนในองคก์รใหม้ศีกัยภาพในการ
ทํางาน โดยเฉพาะในตัวหัวหนา้งาน ที[สว่นใหญมั่กจะยังขาดทกัษะจํา ไมว่่าจะเป็นในเรื[อง การสรา้งภาวะผูนํ้าให ้
ตัวเอง  การสื[อสารใหท้รงพลัง การสั[งงานหมอบหมายงาน การบรหิารคนใหม้คีวามสขุในการทํางาน ซึ[งปัจจัยเหล่านี] 
ลว้นแลว้แต่จะมผีลตอ่การทํางานทั ]งสิ]น 
 หลักสตูรนี]เป็นหลักสตูรที[เนน้เพื[อการพัฒนาทกัษะความเป็นผูนํ้า เพื[อใหเ้กดิมุมมองแนวคดิตอ่การพัฒนาและ
การบรหิารตนเองและลูกนอ้ง ชว่ยปรับพฤตกิรรมใหม้ภีาวะผูนํ้ามากขึ]น รวมทั ]งทกัษะดา้นการสื[อสาร การฟัง การพูด 
และวธิกีารบรหิารคนใหไ้ดง้าน และสรา้งคนใหม้คีวามสขุในการทํางาน ผ่านการทํากจิกรรม Workshop และ Role 
Play ใหผู้เ้ขา้อบรมไดร้ว่มแชรป์ระสบการณ์และความรูจ้นสามารถนําความรูท้ี[ไดรั้บไปพัฒนาองคก์รการมศีกัยภาพ
สงูสดุ 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื[อใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบถงึคุณลักษณะเฉพาะของผูนํ้าที[จําเป็นตอ้งม ี
2. เพื[อใหผู้เ้ขา้อบรมเสรมิทักษะการสื[อสาร การฟัง การพูด ใหท้รงพลัง 
3. เพื[อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถบรหิารคนใหไ้ดง้านดว้ย 4 เครื[องมอืการบรหิารงาน 
4. เพื[อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้รยีนรูจ้ากการแลกเปลี[ยนประสบการณ์กับวทิยากรและผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรม
ดว้ยกนั อันจะนําไปสูก่ารพัฒนาภาวะผูนํ้าที[เหมาะสมได ้

 
หวัขอ้การฝึกอบรม 
Module 1 ภาวะผูนํ้ากบัคณุลกัษณะเฉพาะที�จําเป็นตอ้งม ี!!!  

1. บทบาทหนา้ที[จําเป็นของผูนํ้าสมัยใหม ่
2. คณุลักษณะเฉพาะที[ผูนํ้าสมัยใหม่ตอ้งม ี!!!  
3. กจิกรรม Workshop วเิคราะหภ์าวะผูนํ้าของตนเอง 
4. เทคนคิการปรับพฤตกิรรมของผูนํ้าเพื[อเสรมิสรา้งภาวะผูนํ้า 

• ฝึกนํา 
• ฝึกคดิ 
• ฝึกทํา 
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Module 2 ภาวะผูนํ้ากบัการสื�อสารในงาน 
5. กระบวนการสื[อสารที[ดเีพื[อสรา้งผลสําเร็จงาน 

• ถกูคน 
• ถกูเวลา 
• ครบถว้น 
• ทบทวน 

6. เสรมิทกัษะการฟังเพื[อสรา้งภาวะผูนํ้าใหเ้ขม้แข็ง 
• ฟังอย่างมสีต ิ
• ฟังใหเ้ขา้ใจ 
• ฟังใหส้มบรูณ ์
• ฟังแลว้คดิและวเิคราะห ์
• ฟังแลว้ตอ้งสรุปได ้

7. เสรมิทกัษะการพูดเพื[อสรา้งภาวะผูนํ้าใหท้รงพลัง 
• พูดอยา่งเขา้ใจถงึแกน่ 
• พูดอยา่งทรงพลัง 
• พูดอยา่งมเีหตุ มผีล 
• พูดแลว้สรา้งสมัพันธ ์

8. กจิกรรม Workshop เสรมิทกัษะการสื�อสารเพื�อสรา้งภาวะผูนํ้าใหเ้ขม้แข็ง 
 

Module 3 ภาวะผูนํ้ากบั 4 เครื�องมอืในการบรหิารคนใหไ้ดง้าน  
9. การใช ้4 เครื[องใชก้ารบรหิารคนใหไ้ดง้าน 

• การสั[งงาน หมอบหมายงาน 
• การสอนงาน 
• การตดิตามงาน 
• การประเมนิผลงาน 

10. กจิกรรม Role Play ฝึกปฏบิตักิารบรหิารงานดว้ย 4 เครื�องมอื 
 

Module 4 ภาวะผูนํ้ากบัการบรหิารคน 
11. การสรา้งความสขุในการทํางาน 
12. การสรา้งแรงจูงใจในการทํางาน 
13. การควบคุมหรอืลดพฤตกิรรมที[ไม่พงึปรารถนา 
14. ถาม – ตอบ  
 

 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�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 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th 

  

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 

          ชื[อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที[ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื[อบรษัิทของท่าน และชื[อหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สั[งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั 
3.  หัก ณ ที[จา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที[ไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซต ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
Facebook : www.facebook.com/HIPOtraining  
ID Line : hipotraining 

 

 

 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, กลยทุธก์ารพัฒนาทักษะผูนํ้า, การพัฒนาและการบรหิารตนเองและลกูนอ้ง, เทคนคิวธิกีารจงูใจ
ลกูนอ้ง , การสื[อสารกบัภาวะผูนํ้า 
 


