
Senior Management 
(ผูบ้รหิารระดบัสงู) 

 
 

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

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชั5น จํากัด (มหาชน) 
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากดั จากเยอรมนี 

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการที5มากดว้ยคุณภาพกวา่ 30 ปี 
 

 
28 เมษายน 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
                                                                 *สถานที5จัดอบรมอาจเปลี5ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

หลกัการและเหตผุล 

               ในโลกของการแขง่ขนัที5รุนแรงเชน่นีD องคก์รจะขบัเคลื5อนไปไดต้อ้งอาศยั ผูบ้รหิาร หัวหนา้ ที5ดแีละเกง่ มี
ความรูม้คีวามสามารถในการกําหนดทศิทางขององคก์ร ลกูนอ้งอกีหลายรอ้ยคนจะตอ้งเป็นผูท้ี5เดนิอยู่ในทศิทางที5หัวหนา้
กําหนด หากผูบ้รหิาร หัวหนา้ มองเห็นถงึบทบาทหนา้ที5ของตนเอง มองเห็นถงึสิ5งที5ผูบ้รหิาร หัวหนา้ มักเขา้ใจผดิ การ
ชีDแนะแนวทางใหล้กูนอ้งเกง่ เทคนคิการสื5อสารกบัลูกนอ้ง สไตลก์ารบรหิารลูกนอ้ง ตลอดจนการสรา้งสมัพันธแ์ละให ้
กําลังใจลกูนอ้งในการทํางาน  ก็จะทําใหก้ารนําทมีนัDนประสบความสําเร็จได ้
               หลักสตูรนีDจงึไดพั้ฒนาขึDนมาเพื5อตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึ5งเป็นผูบ้รหิาร หัวหนา้งาน ทัDงมอืเกา่และมอืใหม่
ใหไ้ดรั้บความรูเ้ทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หัวหนา้ ที5ดมีคีวามสามารถ เป็นที5ตอ้งการ
ขององคก์รและลกูนอ้งรัก รวมทั Dงการทํากจิกรรม Workshop , Role Play , Case Study เพื5อพัฒนาผูบ้รหิาร หัวหนา้ให ้
สามารถนําทมีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เมื5อจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รื5องนีDไดอ้ย่าง
สมัฤทธิXผลดว้ยตนเอง 
 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื5อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึบทบาทหนา้ที5 ที5หัวหนา้และลกูนอ้งคาดหวัง 
2. เพื5อใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูถ้งึวธิกีารแนะนําแนวทางใหล้กูนอ้งเป็นคนเกง่ คนด ี 
3. เพื5อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถพัฒนาตนเองใหเ้ป็น “สดุยอดผูบ้รหิารระดับสงู” และสามารถสื5อสารกับลูกนอ้งไดอ้ย่างตรง
จุดและตรงประเด็น 
4. เพื5อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึวธิกีารใช ้4+2 เครื5องในการบรหิารลูกนอ้งและสามารถนําไปใชไ้ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
5. เพื5อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ี5ไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารคน บรหิารตนเองในการทํางานเกดิประโยชน์
สงูสดุ 
 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 

1. บทบาทหนา้ทีFสาํคญัในฐานะ “ผูบ้รหิารระดบัสงู” 
• ตอ่องคก์ร 
• ตอ่ทมีงาน 
• ตอ่เพืFอนรว่มงาน 

2. คณุลักษณะจําเป็น !!! ของสดุยอดผูบ้รหิาร 



• เกง่คน 
• เกง่งาน 

3. สรา้งแนวคดิการบรหิารงานแนวใหมเ่ชงิบวก เพืFอสรา้งความสําเร็จใหก้บัองคก์ร  
4. ลักษะเฉพาะของผูบ้รหิาร 4  สไตลใ์นการบรหิารลกูนอ้ง  
5. กจิกรรม  Workshop คน้หาสไตลข์องคณุในการบรหิารลกูนอ้ง  
6. การปรับ....เปลี5ยน สไตลค์วามเป็นผูบ้รหิารใหเ้ขา้กับลกูนอ้งแตล่ะประเภท 
7. เทคนคิการสืFอสารกบัลกูนอ้ง อยา่งเขา้อกเขา้ใจ 

• การพดูอยา่งทรงพลงัในฐานะ “ผูบ้รหิาร” – เรยีนรูค้วามสามารถในการพูดเพื5อสื5อสารใหลู้กนอ้งเขา้ใจ 
ตรงประเด็น 

• การฟังอยา่งเขา้ใจ ครบถว้น สมบูรณ์ – เรียนรูค้วามสามารถในการฟังลูกนอ้งอย่างเขา้อกเขา้ใจ ไม่
ตคีวามหมายไปเอง 

8. การใช ้4+2 เครื5องมอืสําคัญ !!! ..... ในการบรหิารคนใหไ้ดง้าน 
• เรยีนรู ้4+2 เครื5องมอืที5สําคัญในการบรหิารคนใหไ้ดง้าน 

o การสั5งงาน มอบหมายงาน 
o การสอนงาน / การพัฒนา 
o การตดิตามงาน 
o การประเมนิผลงาน 
o การสรา้งทมีงาน 
o การปรับปรุงงาน 

• วธิกีารนํา 4+2 เครื5องมอืไปปรับใชก้บัลกูนอ้ง 
9. กจิกรรม Workshop ประยกุตใ์ช ้4+2 เครืFองมอืการบรหิารคนใหไ้ดง้าน 
10. กลยทุธ ์4 ขั Dนตอน การบรหิารงานที5ผูบ้รหิารตอ้งทราบและเขา้ใจใหเ้จาะลกึถงึแกน่ 

• ขั Dนตอนที5 1 วางแผนทําความเขา้ใจ และ กําหนดเป้าหมาย หรอื ผลลัพธอ์อกมาไดอ้ย่างชดัเจน 
• ขั Dนตอนที5 2 ดําเนนิการปฏบิตัติามแผนงานที5ไดว้างเอาไวอ้ยา่งสมบรูณ์ ละเอยีด รอบคอบ  
• ขั Dนตอนที5 3 ตรวจสอบผลลัพธข์องงานกบัคําสั5งวา่ตรงกบัสิ5งที5ผูบ้รหิารตรงการหรอืไม ่พรอ้มประเมนิผล

ถงึวธิกีารที5ใช ้เวลาที5ทํา และ ปัญหาพบที5เจอ  
• ขั Dนตอนที5 4 ปรับปรุง พัฒนา และแกไ้ขการทํางานใหค้รัDงถัดไปสามารถทํางานไดด้ยี ิ5งขึDน 

    11. กจิกรรม Workshop สดุยอด 4 ข ั]นตอนการบรหิารงานใหบ้รรลเุป้า 
    12. สรา้งรปูแบบในการบรหิารงานในรูปแบบของตนเอง 
    13. เชืFอมโยงการบรหิารงานกบัการประเมนิผลงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
    14. ปจัจยัแหง่ความสาํเร็จของ “ผูบ้รหิารที5ทรงพลัง” 

• ผูช้ีDแนะแนวทางใหลู้กนอ้งทํางาน “Smart” 
• ผูรู้จั้กรัก เคารพ ในตัว “ลกูนอ้ง”  และ “ผูอ้ื5น” 
• ผูส้รา้งทมี นําทมี สรา้งกําลังใจใหล้กูนอ้ง 
• บรหิารงานใหบ้รรลเุป้าหมาย 

15. สรุป คําถาม – ตอบ  
 
 

ประกาศนยีบตัร: จากบรษิทั ไฮโพ เทรนนิFง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีF จํากดั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           



อัตราหลักสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 
ราคาคา่อบรม / หลกัสตูร / ทา่น 

จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีFจา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีFจา่ย 
1 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ัFน !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีFจา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีFจา่ย 

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 ดงันีD 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขที5 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที5 014-2-63503-8 

          ชื5อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ5ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี5 จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที5 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื5อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชื5อหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สั5งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ5ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี5 จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ที5จา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิFง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีF จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที5ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิFมเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ5ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี5 จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความคดิ, Senior Management,ผูบ้รหิารระดบัสงู,หัวหนา้,การวางแผน,การสอนงาน 


