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เทคนคิการเป็น “สดุยอดหวัหนา้ที�ทรงพลงั” 
 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากัด จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากัด (มหาชน) 
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากดั จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคุณภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

 

22 กรกฎาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

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

หลกัการและเหตผุล 
 ในโลกของการแขง่ขนัทีTรุนแรงเชน่นี] องคก์รจะขบัเคลืTอนไปไดต้อ้งอาศยัหัวหนา้ทีTดแีละเกง่ มคีวามรูม้ี
ความสามารถในการกําหนดทศิทางขององคก์ร ลูกนอ้งอกีหลายรอ้ยคนจะตอ้งเป็นผูท้ีTเดนิอยูใ่นทศิทางทีTหัวหนา้
กําหนด หากหัวหนา้มองเห็นถงึบทบาทหนา้ทีTของตนเอง มองเห็นถงึสิTงทีTหัวหนา้มักเขา้ใจผดิ การชี]แนะแนวทางให ้
ลกูนอ้งเกง่ เทคนคิการสืTอสารกบัลกูนอ้ง สไตลก์ารบรหิารลูกนอ้ง ตลอดจนการสรา้งสมัพันธแ์ละใหก้ําลังใจลกูนอ้งใน
การทํางาน  ก็จะทําใหก้ารนําทมีนั]นประสบความสําเร็จได ้
          หลักสตูรนี]จงึไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืTอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึTงเป็นหัวหนา้งานทั ]งมอืเกา่และมอืใหม่ใหไ้ดร้ับ
ความรูเ้ทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็นผูนํ้าทีTดมีคีวามสามารถ เป็นทีTตอ้งการขององคก์รและ
ลกูนอ้งรัก รวมทั ]งการทํากจิกรรม Workshop , Role Play , Case Study เพืTอพัฒนาหัวหนา้งานใหเ้ป็นสามารถนําทมี
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เมืTอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูเ้รืTองนี]ไดอ้ย่างสมัฤทธิlผล
ดว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึบทบาทหนา้ทีT ทีTหัวหนา้และลกูนอ้งคาดหวัง 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูถ้งึวธิกีารแนะนําแนวทางใหล้กูนอ้งเป็นคนเกง่ คนด ี 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถพัฒนาตนเองใหเ้ป็น “สดุยอดหัวหนา้ทีTทรงพลัง” และสามารถสืTอสารกบัลกูนอ้งได ้
อย่างตรงจุดและตรงประเด็น 

4. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึวธิกีารใช ้4 เครืTองในการบรหิารลกูนอ้งและสามารถนําไปใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
5. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารคน บรหิารตนเองในการทํางานเกดิ
ประโยชนส์งูสดุ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม 
1. บทบาทหนา้ทีTสําคัญในฐานะ “สดุยอดหัวหนา้ทีTทรงพลัง” 

• บทบาททีTลกูนอ้งคาดหวัง 
• บทบาททีTผูบ้รหิารคาดหวัง 

2. คณุลักษณะจําเป็น !!! ของสดุยอดหัวหนา้ทีTทรงพลัง 
• เกง่คน 
• เกง่งาน 

3. สิTงทีTหัวหนา้มักเขา้ใจแบบผดิๆ ในการบรหิารลกูนอ้ง 
• คดิวา่ตัวเองตอ้งเป็น “ผูนํ้า” เสมอ 
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• คดิวา่ตัวเองตอ้งถกูทีTสดุ…. ไมใ่ชเ้หตผุล 
• ไมค่อ่ยใหเ้วลาในการพัฒนาลูกนอ้งใหเ้ป็นคนเกง่ คนด ี

4. เปลีTยน Mindset ..... สรา้ง DNA ใหมใ่นการเป็น “สดุยอดหัวหนา้ทีTทรงพลัง” 
5. กจิกรรม Workshop : Change Change and Change เพื�อ เปลี�ยน ตนเอง 
6. เทคนคิการเป็น “สดุยอดหัวหนา้ทีTทรงพลัง” 

• หัวหนา้ผูช้ี]แนะแนวทางใหล้กูนอ้งทํางาน “Smart” 
• หัวหนา้ผูรู้จั้กรัก เคารพ ในตัว “ลกูนอ้ง”  และ “ผูอ้ืTน” 
• หัวหนา้ผูส้รา้งทมี นําทมี สรา้งกําลังใจใหล้กูนอ้ง 

7. กจิกรรม Workshop เทคนคิการเป็น “สดุยอดหวัหนา้ที�ทรงพลงั” 
8. เทคนคิการสืTอสารกบัลกูนอ้ง อย่างเขา้อกเขา้ใจ 

• การพูดอยา่งทรงพลังในฐานะ “สดุยอดหัวหนา้” – เรยีนรูค้วามสามารถในการพูดเพืTอสืTอสารใหลู้กนอ้ง
เขา้ใจ ตรงประเด็น 

• การฟังอย่างเขา้ใจ ครบถว้น สมบรูณ ์– เรยีนรูค้วามสามารถในการฟังลกูนอ้งอย่างเขา้อกเขา้ใจ ไม่
ตคีวามหมายไปเอง 

9. Case  Study  : หวัหนา้ควรรบัมอือยา่งไร 
• ลกูนอ้งขี]เกยีจ ไมย่อมฟังคําสัTง 
• ลกูนอ้งขี]ลมื 
• ลกูนอ้งชอบนนิทา 

10. ลักษะเฉพาะของหัวหนา้ 4  สไตลใ์นการบรหิารลกูนอ้ง – คุณเป็นหัวหนา้แบบไหน 
11. กจิกรรม  Workshop คน้หาสไตลข์องคณุในการบรหิารลกูนอ้ง  
12. การปรับ....เปลีTยน สไตลค์วามเป็นหัวหนา้ใหเ้ขา้กับลกูนอ้งแตล่ะประเภท 
13. การใช ้“จติวทิยา” ในการบรหิารและเอาใจใสส่ขุภาพจติของลกูนอ้ง 

• สรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งหัวหนา้ลกูนอ้ง 
• ลดความเครยีดและแรงกดดันของลกูนอ้ง 

14. การใช ้4 เครืTองสาํคัญ !!! ..... ในการบรหิารลูกนอ้ง 
• เรยีนรู ้4 เครืTองมอืทีTสําคัญในการบรหิารลกูนอ้ง 
• วธิกีารนํา 4 เครืTองไปปรับใชก้บัลกูนอ้ง 

15. กจิกรรม Role Play สดุยอด “4 เครื�อง” กบัการเป็น “สดุยอดหวัหนา้ที�ทรงพลงั” 
16. คําถาม – 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 

บคุคลทัTวไป 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 กอ่นวันอบรม 15 วัน   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลทัTวไป 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 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
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          พรอ้มระบชุืTอบรษัิทของท่าน และชืTอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีT 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT 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, สดุยอดหวัหนา้,PC,พนักงานขาย,Supervisor  
 


