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Powerful Leadership and  
Employee Engagement 

 
 

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

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน) 

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี
จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 

 

 
16 มนีาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

                    *สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 

ณ ปัจจุบัน การสรา้ง Employee Engagement นั\น ถือเป็นสิTงสําคัญมาก เพราะเปรยีบเสมอืนตัวชี\วัดว่า 
หัวหนา้นั\นสามารถเขา้ถงึและผูกพันกับลูกนอ้งมากแค่นั\น ซึTงหัวหนา้หลายท่านไม่สามารถ สรา้งEmployee 
Engagement  ได ้จนสง่ผลใหง้านต่างๆ ไม่บรรลุเป้าหมาย เกดิความไม่ราบรืTนในการทํางาน เกดิปัญหาต่างๆ ใน
การทํางาน จนสง่ผลถงึความสําเร็จขององคก์ร  

หลักสูตรนี\จงึไดพ้ัฒนาขึ\นมาเพืTอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึTงเป็นหัวหนา้งานทั \งมอืเก่าและมือใหม่ใหไ้ดร้ับ
ความรูเ้ทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็น Excellent Leadership ร่วมถงึพัฒนา การสื�อสาร
อย่างทรงพลงั และ การสรา้ง Employee Engagement ใหลู้กนอ้งรักและผูกพันกับหัวหนา้ เพืTอนร่วมงาน และ
องคก์ร  ผ่านการกจิกรรม Workshop เพืTอพัฒนาหัวหนา้งานใหเ้ป็นหัวหนา้ทีTทกุคนรักและศรัทธา เมืTอจบการอบรม
คาดวา่ ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูเ้รืTองนี\ไดอ้ย่างสมัฤทธิeผลดว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้ไดท้ราบถงึสไตลข์องหัวหนา้ตามสถานการณ์เพืTอการเป็น Excellent Leadership  
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดรู้เ้ทคนคิการสืTอสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมไดท้ราบถงึวธิกีารการสรา้ง Employee Engagement ใหล้กูนอ้งผูกพัน รักหัวหนา้  
4. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าทีTมทีกัษะและความสามารถในการ
บรหิารลกูนอ้ง สรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1 : Excellent Leadership 

1. สไตลข์องหัวหนา้ตามสถานการณเ์พืTอการเป็น Excellent Leadership  
• สําหรับลูกนอ้งใหม ่ลูกนอ้งเกา่  
• สําหรับงานยาก งานง่าย งานเร่งด่วน งานไม่เร่งด่วน 

2. กจิกรรม : คณุเป็นหวัหนา้สไตลไ์หน ? เรยีนรูข้อ้ด ีขอ้เสยี 
3. เทคนคิการพัฒนาสไตลเ์พืTอมุ่งสู ่Excellent Leadership 
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4. หัวใจสําคัญทีTหัวหนา้ตอ้งม ีในการเป็น Excellent Leadership และ การสรา้ง Employee 
Engagement 
• เรยีนรูแ้ละเขา้ใจลกูนอ้ง อยา่งถงึแกน่ 
• การเปิดใจของหวัหนา้และการเปิดใจกบัลกูนอ้ง เพื�อลดชอ่งวา่ง 
• การสรา้งมดงาน หรอื แขน ขา ใหก้บัองคก์ร 
• ลกูลอ่ลกูชน...นําทมีอยา่งแข็งแกร่งใหบ้รรลุเป้าหมายของฝ่ายงานและองคก์ร 

5. กจิกรรม  : คน้หาสิ�งที�ขาดหายของหวัหนา้ในการเป็น Excellent Leadership และ การสรา้ง 
Employee Engagement 
 

Module 2 : การสื�อสารอยา่งทรงพลงัในฐานะของ Excellent Leadership 
6. สืTอสารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership  

• การสืTอสารเพืTอการเชืTอมตอ่นโยบายจากผูบ้รหิารระดับสงูมาสูพ่นักงานอย่างเป็นรูปธรรม 
• การสืTอสารอย่าง ถูกตอ้ง ชดัเจน ตรงประเด็น  
• การสืTอสารโดยใชภ้าษากาย และ ภาษาใจ เพืTอสรา้งงานและสรา้งคน 
• การสืTอสารอย่างเขา้ใจเพืTอสรา้งสายสมัพันธอั์นด ี 

7. กจิกรรม : การสื�อสารอยา่งทรงพลงัในฐานะของ Excellent Leadership 
 

Module 3 : การสรา้ง Employee Engagement  
8. การสรา้ง Employee Engagement ใหลู้กนอ้งรักและผูกพันกับหัวหนา้ เพืTอนรว่มงาน และองคก์ร  
9. เทคนคิ และ ตัวอยา่ง การสรา้ง Employee Engagement  

• การสรา้ง Teamwork 
• การใช ้“ใจ” แลก “ใจ” 
• การสรา้งวฒันธรรมแหง่ความรักและผูกพัน 
• การสรา้งพันธะสญัญาแห่ง  Employee Engagement 

10. กจิกรรม : การสรา้งพนัธะสญัญาแหง่  Employee Engagement 
11. เกมส ์ :  ผูนํ้าทมีอย่างทรงพลงั....ดว้ยอํานาจแหง่การสื�อสารและ Employee Engagement 
12. สรุป คําถามและคําตอบทีTหัวหนา้งานตอ้งการเรยีนรู ้

 

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. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี\ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิทของทา่น และชืTอหลักสตูร 
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2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากัด 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีT 0-1055-48105-59-0 
     บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิTมเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากัด 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา, Leadership , ผูนํ้า , Engagement , Employee , สรา้งสายสมัพันธ ์, Employee Engagement , สดุยอดหัวหนา้ , Leader 
,  Power Full Leadership 


