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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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   

Coaching Communication 
(Supervisors/ Managers: A Role Model) 

 
 

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

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดับงานบรหิารและเป็นผูเ้ชีYยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีYใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั ]งในวงการมากกวา่ 25 ปี 

 

10 มนีาคม 2563 
09.00-16.00 

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

 
หลกัการและเหตผุล 
          ในโลกของการแข่งขันทีYรุนแรงเช่นนี] องค์กรจะขับเคลืYอนไปไดต้อ้งอาศัยหัวหนา้ทีYดีและเก่ง มีความรูม้ี
ความสามารถในการกําหนดทศิทางขององค์กร ลูกนอ้งอีกหลายรอ้ยคนจะตอ้งเป็นผูท้ีYเดนิอยู่ในทศิทางทีYหัวหนา้
กําหนด หากหัวหนา้กําหนดทศิทางผดิ ไม่มภีาวะผูนํ้าทีYด ีเสน้ทางแห่งความสําเร็จย่อมวกวนลูกนอ้งเกดิสบัสนอย่าง
แน่นอน และในทีYสุดองคก์รย่อมแตกความสามัคคไีด ้ในทางตรงขา้มหากหัวหนา้มภีาวะผูนํ้าทีYด ีย่อมทําใหลู้กนอ้ง
ยอมรับ ศรัทธาและเชืYอมัYนในตัวหัวหนา้ จนสามารถนําทมีทั ]งหมดไปสูเ่สน้ทางลัดแหง่ความสําเร็จได ้
          หลักสูตรนี]จงึไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืYอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึYงเป็นหัวหนา้งานทั ]งมอืเก่าและมือใหม่ใหไ้ดร้ับ
ความรูเ้ทคนคิและเรียนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็นผูนํ้าทีYดมีีความสามารถ เป็นทีYตอ้งการขององคก์รและ
ลกูนอ้งรัก รวมทั ]งการทํากจิกรรม Workshop เพืYอพัฒนาหัวหนา้งานใหเ้ป็นหัวหนา้ทีYทกุคนรัก เมืYอจบการอบรมคาดวา่ 
ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูเ้รืYองนี]ไดอ้ย่างสมัฤทธิfผลดว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์ 
 
1. เพืYอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืYองหัวหนา้ทีYลูกนอ้งและบรษัิทตอ้งการ  
2. เพืYอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีYไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าทีYมทีกัษะและความสามารถในการ
บรหิารลกูนอ้ง สรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. ความสําคัญของภาวะผูนํ้า กบั การบรหิารคน 
(เรยีนรูค้วามสําคัญของภาวะผูนํ้า ในฐานะหัวหนา้งาน) 

2. หลักการการบรหิารงานในฐานะหัวหนา้ - เทคนคิทีYหัวหนา้ตอ้งรูเ้พืYอเป็นผูนํ้าทีYด ี
3. เทคนคิการเขา้ใจลกูนอ้ง และ เขา้ถงึลูกนอ้ง – ทําอย่างไรหัวหนา้จะผูกใจลูกนอ้งไดจ้นไดใ้จจรงิๆ 
4. จติวทิยาการปรับตัวของหัวหนา้เขา้หาลูกนอ้ง – ปรับตัวอยา่งไรใหลู้กนอ้งยอมรับในตัวหัวหนา้ 
5. การสัYงงาน และ การสอนงาน  
( แยกการสัYง และ การสอนงานใหเ้ป็น พรอ้มเรยีนรูเ้ทคนคิเพิYมเตมิในเรืYองการสอนงานลกูนอ้งอย่างเป็นระบบ 
ทําใหล้กูนอ้งทํางานไดด้ขีึ]น) 

6. กจิกรรม Workshop: การสอนงานอย่างไดผ้ล - พรอ้มเทคนคิเพิYมเตมิ 
7. การสืYอสารกบัลกูนอ้งเพืYอสรา้งความเขา้ใจ – สืYอสารทั ]งการพูดและฟังลูกนอ้งอยา่งไร 
8. การจูงใจ และ การชมเชย – การจูงใจและการชมเชยตอ้งทําอย่างไร 
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9. การกล่าวตักเตอืน และ การลงโทษ – สถานการณ์เชน่นี]หัวหนา้หลายคนไม่กลา้เผชญิ หลักสตูรนี]มคํีาตอบให ้
10. กจิกรรม Workshop: การกล่าวตักเตอืนลกูนอ้ง – พรอ้มเทคนคิเพิYมเตมิ 
11. ปลูกสรา้งจติสาํนกึรักองคก์ร 
12. สรุป คําถามและคําตอบทีYหัวหนา้งานตอ้งการเรยีนรู ้

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (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 

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

          ชืYอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีY 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืYอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืYอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัYงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
3.  หัก ณ ทีYจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีYไดช้าํระมาแลว้   

 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
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, สมัมนา, ขาย, บรกิาร, หวัหนา้งาน, ฝึกอบรม, โคด้ชิYง, สืYอสาร, ลกูนอ้ง, Coaching, Communication, Supervisor, Managers  


