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กลยทุธก์ารพฒันาทกัษะผูนํ้าสมยัใหม ่ 
(Modern Leadership Development) 

 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีZมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 
 

11 มนีาคม 2564 
9.00 – 16.00 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีZจัดอบรมอาจเปลีZยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
 ในยุคสมัยใหม่ เชน่นีa  “ภาวะผูนํ้า” ถอืเป็นหัวใจสาํคัญในการขับเคลืZอนคนในองคก์รใหม้ศีกัยภาพในการ
ทํางาน โดยเฉพาะในตัวหัวหนา้งาน ทีZสว่นใหญมั่กจะยังขาดทกัษะจํา ไมว่่าจะเป็นในเรืZอง การสรา้งภาวะผูนํ้าให ้
ตวัเอง  การสืZอสารใหท้รงพลัง การสัZงงานหมอบหมายงาน การบรหิารคนใหม้คีวามสขุในการทํางาน ซึZงปัจจัยเหล่านีa 
ลว้นแลว้แต่จะมผีลตอ่การทํางานทั aงสิaน 
 หลักสตูรนีaเป็นหลักสตูรทีZเนน้เพืZอการพัฒนาทกัษะความเป็นผูนํ้า เพืZอใหเ้กดิมุมมองแนวคดิตอ่การพัฒนาและ
การบรหิารตนเองและลูกนอ้ง ชว่ยปรับพฤตกิรรมใหม้ภีาวะผูนํ้ามากขึaน รวมทั aงทกัษะดา้นการสืZอสาร การฟัง การพูด 
และวธิกีารบรหิารคนใหไ้ดง้าน และสรา้งคนใหม้คีวามสขุในการทํางาน ผ่านการทํากจิกรรม Workshop และ Role 
Play ใหผู้เ้ขา้อบรมไดร้ว่มแชรป์ระสบการณ์และความรูจ้นสามารถนําความรูท้ีZไดรั้บไปพัฒนาองคก์รการมศีกัยภาพ
สงูสดุ 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบถงึคุณลักษณะเฉพาะของผูนํ้าทีZจําเป็นตอ้งม ี
2. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมเสรมิทักษะการสืZอสาร การฟัง การพูด ใหท้รงพลัง 
3. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถบรหิารคนใหไ้ดง้านดว้ย 4 เครืZองมอืการบรหิารงาน 
4. เพืZอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้รยีนรูจ้ากการแลกเปลีZยนประสบการณก์ับวทิยากรและผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรม
ดว้ยกนั อันจะนําไปสูก่ารพัฒนาภาวะผูนํ้าทีZเหมาะสมได ้

 
หวัขอ้การฝึกอบรม 
Module 1 ภาวะผูนํ้ากบัคณุลกัษณะเฉพาะที�จําเป็นตอ้งม ี!!!  

1. บทบาทหนา้ทีZจําเป็นของผูนํ้าสมัยใหม ่
2. คณุลักษณะเฉพาะทีZผูนํ้าสมัยใหม่ตอ้งม ี!!!  
3. กจิกรรม Workshop วเิคราะหภ์าวะผูนํ้าของตนเอง 
4. เทคนคิการปรับพฤตกิรรมของผูนํ้าเพืZอเสรมิสรา้งภาวะผูนํ้า 

• ฝึกนํา 
• ฝึกคดิ 
• ฝึกทํา 
 

Module 2 ภาวะผูนํ้ากบัการสื�อสารในงาน 
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5. กระบวนการสืZอสารทีZดเีพืZอสรา้งผลสําเร็จงาน 
• ถกูคน 
• ถกูเวลา 
• ครบถว้น 
• ทบทวน 

6. เสรมิทกัษะการฟังเพืZอสรา้งภาวะผูนํ้าใหเ้ขม้แข็ง 
• ฟังอย่างมสีต ิ
• ฟังใหเ้ขา้ใจ 
• ฟังใหส้มบรูณ ์
• ฟังแลว้คดิและวเิคราะห ์
• ฟังแลว้ตอ้งสรุปได ้

7. เสรมิทกัษะการพูดเพืZอสรา้งภาวะผูนํ้าใหท้รงพลัง 
• พูดอยา่งเขา้ใจถงึแกน่ 
• พูดอยา่งทรงพลัง 
• พูดอยา่งมเีหตุ มผีล 
• พูดแลว้สรา้งสมัพันธ ์

8. กจิกรรม Workshop เสรมิทกัษะการสื�อสารเพื�อสรา้งภาวะผูนํ้าใหเ้ขม้แข็ง 
 

Module 3 ภาวะผูนํ้ากบั 4 เครื�องมอืในการบรหิารคนใหไ้ดง้าน  
9. การใช ้4 เครืZองใชก้ารบรหิารคนใหไ้ดง้าน 

• การสัZงงาน หมอบหมายงาน 
• การสอนงาน 
• การตดิตามงาน 
• การประเมนิผลงาน 

10. กจิกรรม Role Play ฝึกปฏบิตักิารบรหิารงานดว้ย 4 เครื�องมอื 
 

Module 4 ภาวะผูนํ้ากบัการบรหิารคน 
11. การสรา้งความสขุในการทํางาน 
12. การสรา้งแรงจูงใจในการทํางาน 
13. การควบคุมหรอืลดพฤตกิรรมทีZไม่พงึปรารถนา 
14. ถาม – ตอบ  
 

 
 

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

ราคาคา่อบรม / หลกัสตูร / ทา่น 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

1 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 
3 2,900.00 203.00 87.00 3,016.00 3,103.00 
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วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีa 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีZ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีZ 014-2-63503-8 

          ชืZอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีZ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืZอบรษัิทของท่าน และชืZอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัZงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั 
3.  หัก ณ ทีZจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีZ 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีZไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซต ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 

 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, กลยทุธก์ารพัฒนาทักษะผูนํ้า, การพัฒนาและการบรหิารตนเองและลกูนอ้ง, เทคนคิวธิกีารจงูใจ
ลกูนอ้ง , การสืZอสารกบัภาวะผูนํ้า 
 


