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Powerful Leadership and
Employee Engagement
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
T จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
T ากด ้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

16 มีนาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทจ
ี ัดอบรมอาจเปลีย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ณ ปั จจุบัน การสร ้าง Employee Engagement นั น
\ ถือ เป็ นสงิT สําคัญมาก เพราะเปรียบเสมือนตัวช วี\ ัด ว่า
หั ว หน า้ นั \น สามารถเข ้าถึง และผู ก พั น กั บ ลู ก น ้องมากแค่ นั \น ซ งึT หั ว หน ้าหลายท่า นไม่ ส ามารถ
สร ้าง Employee
Engagement ได ้ จนส่งผลให ้งานต่างๆ ไม่บรรลุเป้ าหมาย เกิดความไม่ราบรืน
T ในการทํางาน เกิดปั ญหาต่างๆ ใน
การทํางาน จนสง่ ผลถึงความสาํ เร็จขององค์กร
หลั ก สูตรนี\จงึ ได ้พัฒนาขึน
\ มาเพือ
T ตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรม ซงึT เป็ นหัวหน ้างานทัง\ มือเก่าและมือ ใหม่ใ ห ้ได ้รับ
ื สาร
ความรู ้เทคนิคและเรียนรู ้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให ้เป็ น Excellent Leadership ร่วมถึงพัฒนา การสอ
อย่างทรงพล ัง และ การสร้าง Employee Engagement ให ้ลูกน ้องรักและผูกพันกับหัวหน ้า เพือ
T นร่วมงาน และ
องค์กร ผ่านการกิจกรรม Workshop เพือ
T พัฒนาหัวหน ้างานให ้เป็ นหัวหน ้าทีท
T ก
ุ คนรักและศรัทธา เมือ
T จบการอบรม
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้เรือ
ั ฤทธิผ
คาดว่า ผู ้เข ้าสม
T งนีไ\ ด ้อย่างสม
e ลด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าได ้ทราบถึงสไตล์ของหัวหน ้าตามสถานการณ์เพือ
T การเป็ น Excellent Leadership
ืT สารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้รู ้เทคนิคการสอ
3. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าร่วมอบรมได ้ทราบถึงวิธก
ี ารการสร ้าง Employee Engagement ให ้ลูกน ้องผูกพัน รักหัวหน ้า
้
4. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไT ด ้ไปประยุกต์ใชในการเป็
นผู ้นํ าทีม
T ท
ี ก
ั ษะและความสามารถในการ
ิ
บริหารลูกน ้อง สร ้างผลงานให ้องค์กรได ้อย่างมีประสทธิภาพ
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 : Excellent Leadership
1. สไตล์ของหัวหน ้าตามสถานการณ์เพือ
T การเป็ น Excellent Leadership
• สาํ หรับลูกน ้องใหม่ ลูกน ้องเก่า
• สําหรับงานยาก งานง่าย งานเร่งด่วน งานไม่เร่งด่วน

ี
2. กิจกรรม : คุณเป็นห ัวหน้าสไตล์ไหน ? เรียนรูข
้ อ
้ ดี ข้อเสย
3. เทคนิคการพัฒนาสไตล์เพือ
T มุ่งสู่ Excellent Leadership

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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4. หัวใจสําคัญทีห
T ัวหน ้าต ้องมี ในการเป็ น Excellent Leadership และ การสร ้าง Employee
Engagement
• เรียนรู ้และเข ้าใจลูกน ้อง อย่างถึงแก่น
่ งว่าง
• การเปิ ดใจของห ัวหน้าและการเปิ ดใจก ับลูกน้อง เพือ
 ลดชอ
• การสร ้างมดงาน หรือ แขน ขา ให ้กับองค์กร
• ลูกล่อลูกชน...นํ าทีมอย่างแข็งแกร่งให ้บรรลุเป้ าหมายของฝ่ ายงานและองค์กร

5. กิจกรรม : ค้นหาสงิ ทีข
 าดหายของห ัวหน้าในการเป็น Excellent Leadership และ การสร้าง
Employee Engagement
ื สารอย่างทรงพล ังในฐานะของ Excellent Leadership
Module 2 : การสอ

ืT สารอย่างทรงพลังในฐานะของ Excellent Leadership
6. สอ
T สารเพือ
T มต่อนโยบายจากผู ้บริหารระดับสูงมาสูพ
่ นั กงานอย่างเป็ นรูปธรรม
• การสือ
T การเชือ
ืT สารอย่าง ถูกต ้อง ชด
ั เจน ตรงประเด็น
• การสอ
ืT สารโดยใชภาษากาย
้
• การสอ
และ ภาษาใจ เพือ
T สร ้างงานและสร ้างคน
ืT สารอย่างเข ้าใจเพือ
ั พันธ์อันดี
• การสอ
T สร ้างสายสม

ื สารอย่างทรงพล ังในฐานะของ Excellent Leadership
7. กิจกรรม : การสอ
Module 3 : การสร้าง Employee Engagement

8. การสร ้าง Employee Engagement ให ้ลูกน ้องรักและผูกพันกับหัวหน ้า เพือ
T นร่วมงาน และองค์กร
9. เทคนิค และ ตัวอย่าง การสร ้าง Employee Engagement
• การสร ้าง Teamwork
• การใช ้ “ใจ” แลก “ใจ”
• การสร ้างวัฒนธรรมแห่งความรักและผูกพัน
ั ญาแห่ง Employee Engagement
• การสร ้างพันธะสญ

10.
11.

ั
กิจกรรม : การสร้างพ ันธะสญญาแห่
ง Employee Engagement
 สารและ Employee Engagement
เกมส ์ : ผูน
้ ําทีมอย่างทรงพล ัง....ด้วยอํานาจแห่งการสือ

12. สรุป คําถามและคําตอบทีห
T ัวหน ้างานต ้องการเรียนรู ้

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (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

วิธก
ี ารชําระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี\
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนั งสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัทของท่าน และชือ
T หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สัTงจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
T า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีT 0-1055-48105-59-0
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉั ย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
T เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining
อบรม, สัมมนา, Leadership , ผู ้นํา , Engagement , Employee , สร ้างสายสัมพันธ์ , Employee Engagement , สุดยอดหัวหน ้า , Leader
, Power Full Leadership
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