กลยุทธ์การพ ัฒนาท ักษะผูน
้ ําสม ัยใหม่
(Modern Leadership Development)

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
Z จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
Z ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

11 มีนาคม 2564
9.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
Z ัดอบรมอาจเปลีย
Z นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ นีa “ภาวะผู ้นํ า” ถือเป็ นหัวใจสาํ คัญในการขับเคลือ
ั ยภาพในการ
ในยุคสมัยใหม่ เชน
Z นคนในองค์กรให ้มีศก
ทํางาน โดยเฉพาะในตัวหัวหน ้างาน ทีส
Z ว่ นใหญ่มักจะยังขาดทักษะจํา ไม่ว่าจะเป็ นในเรือ
Z ง การสร ้างภาวะผู ้นํ าให ้
Z
ื
Z
ั
ตัวเอง การสอสารให ้ทรงพลัง การสงงานหมอบหมายงาน การบริหารคนให ้มีความสุขในการทํางาน ซงึZ ปั จจัยเหล่านีa
a
ล ้วนแล ้วแต่จะมีผลต่อการทํางานทังa สิน
หลักสูตรนีเa ป็ นหลักสูตรทีเZ น ้นเพือ
Z การพัฒนาทักษะความเป็ นผู ้นํ า เพือ
Z ให ้เกิดมุมมองแนวคิดต่อการพัฒนาและ
ืZ สาร การฟั ง การพูด
การบริหารตนเองและลูกน ้อง ชว่ ยปรับพฤติกรรมให ้มีภาวะผู ้นํ ามากขึน
a รวมทังa ทักษะด ้านการสอ
และวิธก
ี ารบริหารคนให ้ได ้งาน และสร ้างคนให ้มีความสุขในการทํางาน ผ่านการทํากิจกรรม Workshop และ Role
ั ยภาพ
Play ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้ร่วมแชร์ประสบการณ์และความรู ้จนสามารถนําความรู ้ทีไZ ด ้รับไปพัฒนาองค์กรการมีศก
สูงสุด
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
Z ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้ทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะของผู ้นํ าทีจ
Z ําเป็ นต ้องมี
ืZ สาร การฟั ง การพูด ให ้ทรงพลัง
2. เพือ
Z ให ้ผู ้เข ้าอบรมเสริมทักษะการสอ
3. เพือ
Z ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถบริหารคนให ้ได ้งานด ้วย 4 เครือ
Z งมือการบริหารงาน
4. เพือ
Z ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมได ้เรียนรู ้จากการแลกเปลีย
Z นประสบการณ์กับวิทยากรและผู ้เข ้าร่วมฝึ กอบรม
่ ารพัฒนาภาวะผู ้นํ าทีเZ หมาะสมได ้
ด ้วยกัน อันจะนํ าไปสูก
ห ัวข้อการฝึ กอบรม
Module 1 ภาวะผูน
้ ําก ับคุณล ักษณะเฉพาะทีจ
 ําเป็นต้องมี !!!
1. บทบาทหน ้าทีจ
Z ําเป็ นของผู ้นํ าสมัยใหม่
2. คุณลักษณะเฉพาะทีผ
Z ู ้นํ าสมัยใหม่ต ้องมี !!!

3. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ภาวะผูน
้ ําของตนเอง

4. เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู ้นําเพือ
Z เสริมสร ้างภาวะผู ้นํา
• ฝึ กนํ า
• ฝึ กคิด
• ฝึ กทํา
ื สารในงาน
Module 2 ภาวะผูน
้ ําก ับการสอ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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ืZ สารทีด
5. กระบวนการสอ
Z เี พือ
Z สร ้างผลสาํ เร็จงาน
• ถูกคน
• ถูกเวลา
• ครบถ ้วน
• ทบทวน
6. เสริมทักษะการฟั งเพือ
Z สร ้างภาวะผู ้นําให ้เข ้มแข็ง
• ฟั งอย่างมีสติ
• ฟั งให ้เข ้าใจ
• ฟั งให ้สมบูรณ์
• ฟั งแล ้วคิดและวิเคราะห์
• ฟั งแล ้วต ้องสรุปได ้
7. เสริมทักษะการพูดเพือ
Z สร ้างภาวะผู ้นํ าให ้ทรงพลัง
• พูดอย่างเข ้าใจถึงแก่น
• พูดอย่างทรงพลัง
• พูดอย่างมีเหตุ มีผล
ั พันธ์
• พูดแล ้วสร ้างสม
ื สารเพือ
8. กิจกรรม Workshop เสริมท ักษะการสอ
 สร้างภาวะผูน
้ ําให้เข้มแข็ง
Module 3 ภาวะผูน
้ ําก ับ 4 เครือ
 งมือในการบริหารคนให้ได้งาน
้
้
9. การใช 4 เครือ
Z งใชการบริหารคนให ้ได ้งาน
• การสงัZ งาน หมอบหมายงาน
• การสอนงาน
• การติดตามงาน
• การประเมินผลงาน
10. กิจกรรม Role Play ฝึ กปฏิบ ัติการบริหารงานด้วย 4 เครือ
 งมือ
Module 4 ภาวะผูน
้ ําก ับการบริหารคน
11. การสร ้างความสุขในการทํางาน
12. การสร ้างแรงจูงใจในการทํางาน
13. การควบคุมหรือลดพฤติกรรมทีไZ ม่พงึ ปรารถนา
14. ถาม – ตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม / หล ักสูตร / ท่าน
จํานวนผูเ้ ข้าอบรม
1

ั
ค่าสมมนา
3,900.00

VAT 7%
273.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00

 ั !!!
พิเศษ...ราคาโปรโมชน
จํานวนผูเ้ ข้าอบรม
2
3

ั
ค่าสมมนา
3,500.00
2,900.00

VAT 7%
245.00
203.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
105.00
87.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,640.00
3,016.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,745.00
3,103.00

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
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วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีa
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีZ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีZ 014-2-63503-8
Z บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีZ 0-2615-4479
ืZ บริษัทของท่าน และชือ
Z หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
Z
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
Z า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีZ 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด ์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไZ ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู ้นํ า, การพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน ้อง, เทคนิควิธก
ี ารจูงใจ
Z สารกับภาวะผู ้นํ า
ลูกน ้อง , การสือ
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