
 

 
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  

สดุยอดหวัหนา้กบัการบรหิารคนใหไ้ดง้าน 
 และ บรหิารงานใหบ้รรลเุป้าหมาย 

 

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

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
 

30 มถินุายน 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

หลกัการและเหตผุล 
 ปัจจุบันถอืว่าคนเป็นปัจจัยในการบรหิารงาน  และ หัวหนา้งาน ถอืวา่เป็นผูท้ีXมบีทบาทสําคัญในการบรหิารคน
ใหไ้ดง้าน และ บรหิารงานใหบ้รรลเุป้าหมายโดยอาศัยความร่วมมอืจากลกูนอ้ง นอกจากหัวหนา้จะตอ้งมทีกัษะในการ
บรหิารคน และ บรหิารงานแลว้ หัวหนา้เองจะตอ้งมเีทคนคิ ลูกลอ่ลกูชน ในการแกปั้ญหาและตัดสนิใจเพืXอใหง้านทีX
ทําอยู่สามารถดําเนนิการตอ่ไปได ้  ถา้หัวหนา้ทา่นไหนไมส่ามารถบรหิารจัดการลูกนอ้งและวางแผนการทํางานไดไ้ม่
ด ีก็จะทําใหเ้กดิผลกระทบและปัญหาทีXตามมาในทีXสดุ  
 หลักสตูรนี[จงึไดพั้ฒนาขึ[นมาเพืXอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึXงเป็นหัวหนา้งาน ใหไ้ดรั้บความรู ้เทคนคิและ
เรยีนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็นหัวทีXดมีคีวามสามารถทั [งในเรืXองการบรหิารคน และ การบรหิารงาน จน
สามารถเป็นทีXตอ้งการขององคก์รและลกูนอ้ง โดยผูเ้ขา้อบรมจะไดร้่วมทํากจิกรรมระดมสมองทีXประยุกตข์ึ[นอย่าง
เหมาะสมกบัผูเ้ขา้อบรมแตล่ะกลุม่ และ เมืXอจบการอบรม ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูเ้รืXองนี[ได ้
อย่างสัมฤทธิ_ผลดว้ยตนเอง 
 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึบทบาทหนา้ทีX การเป็นหัวหนา้งานทีXบรษัิท และ ลูกนอ้งตอ้งการ 
2. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บเทคนคิในการบรหิารคนใหไ้ดง้าน รวมถงึกระบวนการในการบรหิารคนอย่างเป็นระบบ 
3. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึวธิกีารใช ้4 + 2 เครืXองในการบรหิารลกูนอ้งและสามารถนําไปใชไ้ดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม 

4. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บเทคนคิในการบรหิารงาน เพืXอสรา้งผลงานใหบ้รรลเุป้า จนเป็นทีXตอ้งการขององคก์ร  
5. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีXไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารคน บรหิารตนเองในการทํางานเกดิ
ประโยชนส์งูสดุ 

 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
Module 1 การบรหิารคนใหไ้ดค้นเกง่ และ คนด ี
1. บทบาทหนา้ทีXของการเป็น “หวัหนา้งาน” ทีXองคก์รตอ้งการ 

• บรหิารคนใหไ้ดง้านทีXมปีระสทิธภิาพ 
• บรหิารงานใหบ้รรลเุป้าหมาย  

2. เขา้ใจเรืXองคน... การบรหิารคนใหถ้งึแกน่  
• เขา้ใจตัวเอง ... สไตลข์องตัวหัวหนา้เองในการบรหิารคน 
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• เขา้ใจลกูนอ้ง ...เจาะลกึสไตลล์ูกนอ้ง 4 ประเภท 
• เขา้ใจกระบวนการบรหิารคน...ใหไ้ดค้นเกง่ และ ด ี

3. กระบวนการบรหิารคน  ใหไ้ดค้นเกง่ คนด ีที�องคก์รตอ้งการ 
• กระบวนการที� 1 คดัเลอืกอยา่งไรใหไ้ดพ้นกังานที�ตรงใจ  

- การกําหนดเกณฑก์ารคัดเลอืกตามหลัก Competency &  Behavior 
• กระบวนการที� 2 ปรบัเปลี�ยนและพฒันา ...สรา้งแขน ขา ใหก้บัตนเอง  

- หาจุดดอ้ยทีXตอ้งปรับเปลีXยน และ พัฒนา 
- ลงมอืพัฒนาอย่างมุง่มัXน และ ชาญฉลาด 
- ตดิตามและประเมนิผล 

• กระบวนการที� 3 รกัษา ...ดว้ยการสรา้งสายสมัพนัธ ์ 
- สรา้งสายสัมพันธ ์รักงาน 
- สรา้งสายสัมพันธ ์รังองคก์ร 
- สรา้งสายสัมพันธ ์รักหัวหนา้ 

4. กจิกรรม Workshop เจาะลกึ 3 กระบวนการบรหิารคน 
5. สดุยอด 4 + 2 เครืXองมอืทีXหัวหนา้งานตอ้งใชใ้นการบรหิารคนใหไ้ดง้าน 

• การสัXงงาน มอบหมายงาน – สัXงงานลกูนอ้งอยา่งไรใหล้กูนอ้งเขา้ใจ และ สามารถนําไปปฏบิัตไิดต้าม
เป้าหมายทีXวางไว ้
• การสอนงาน / พัฒนา – เทคนคิการสอนงานลูกนอ้ง ใหลู้กนอ้งสามารถปฏบัิตงิานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
สมบรูณ์  
• การตดิตามงาน – กลยทุธก์ารตดิตามงานลกูนอ้งอยา่งมปีระสทิธภิาพ งานตกหลน่  ไมล่มื !!!   
• การประเมนิผลงาน –  การประเมนิผลงานดา้นบวก ดา้นลบ และ การใหคํ้าแนะนํา 
• การสรา้งทมีงาน – สรา้งพลังการทํางานเป็นทมี 
• การปรับปรุงงาน – พัฒนาการทํางานใหด้ขีึ[น ไมใ่หง้านผดิซํ[าแลว้ซํ[าอกี  

6. กจิกรรม Workshop ประยกุตใ์ช ้4 + 2 เคร ื�องมอืการบรหิารคนใหไ้ดง้าน 
Module 2 การบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ดว้ยกลยุทธก์ารบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
7. กลยทุธ ์4 ขั [นตอน การบรหิารงานทีXหัวหนา้งานตอ้งทราบและเขา้ใจใหเ้จาะลกึถงึแกน่ 

• ขั [นตอนทีX 1 วางแผนทําความเขา้ใจคําสัXงของผูบ้รหิาร และ กําหนดเป้าหมาย หรอื ผลลัพธอ์อกมาได ้
อย่างชดัเจน 

• ขั [นตอนทีX 2 ดําเนนิการปฏบิัตติามแผนงานทีXไดว้างเอาไวอ้ยา่งสมบรูณ ์ละเอยีด รอบคอบ  
• ขั [นตอนทีX 3 ตรวจสอบผลลัพธ์ของงานกับคําสัXงว่าตรงกับสิXงทีXผูบ้ริหารตรงการหรือไม่ พรอ้ม
ประเมนิผลถงึวธิกีารทีXใช ้เวลาทีXทํา และ ปัญหาพบทีXเจอ  

• ขั [นตอนทีX 4 ปรับปรุง พัฒนา และแกไ้ขการทํางานใหค้รั[งถัดไปสามารถทํางานไดด้ยี ิXงขึ[น 
8. กจิกรรม Workshop สดุยอด 4 ข ัUนตอนการบรหิารใหบ้รรลเุป้า 
9. เทคนคิการแกปั้ญหาและตัดสนิใจในงานอยา่งมกีึkน….สําหรับหัวหนา้งาน 

• ระบปัุญหาและสาเหตใุหช้ดัเจน 
• หาทางเลอืกในการแกปั้ญหาอย่างหลากหลาย 
• วเิคราะหท์างเลอืก และ หาเกณฑก์ารตัดสนิใจเลอืก 
• ตัดสนิใจเลอืก และ ลงมอืแกไ้ขอย่างชาญฉลาด 
• สืXอสารใหผู้ท้ีXเกีXยวขอ้ง 

10. การใชเ้ครืXองมอืในการวเิคราะหปั์ญหาอยา่งเหนอืชั [น 
• 6 W’s 1 H 
• เทคนคิการใชแ้ผนภาพ 
• อืXน ๆ  

11. กจิกรรม Workshop สรา้งอาวธุที�เขม้แข็ง…ในการแกป้ญัหาและตดัสนิใจ 
12. Action Plan : บรหิารคนใหไ้ดง้าน บรหิารงานใหบ้รรลุเป้า  
13. สรุป คําถาม - ตอบ  
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ประกาศนยีบตัรโดย: บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากัด 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 
บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 
บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

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

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืXอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, กลยทุธ,์ การสรา้ง, พัฒนา, ทมีขาย, การบรหิารงาน , บรหิารคน , สรา้งคนใหเ้กง่ , สรา้งระบบการทํางาน  


