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สดุยอดการบรหิารคนใหไ้ดค้นเกง่และด ี 
(Future People Management) 

“สรา้งคน ใหส้รา้งผลงาน” 
 

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

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณร์ะดับงานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงวงการมากกว่า 25 ปี 
 

23 พฤศจกิายน 2564 
09.00 – 16.00 น. 

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

  

 

หลกัการและเหตผุล  
        “คน” เป็นปัจจัยหลักทีRสาํคัญมากในการบรหิารงาน องคก์รจะขบัเคลืRอนไปไดต้อ้งอาศัยคนเกง่และคนด ี แต่
ปัญหาคอื ผูบ้รหิารหรอืหัวหนา้งานหลายทา่น อาจจะยังไมส่ามารถสรา้งพนักงานใหเ้กง่และดตีามทีRคาดหวังไว ้  หรอื 
พนักงานบางคนเกง่และด ี แตห่ัวหนา้งานยังไมส่ามารถดงึศกัยภาพ ดงึความสามารถทีRอยูใ่นตัวพนักงานออกมาใชไ้ด ้
อย่างเหมาะสม พนักงานบางคนจงึไม่ไดเ้ป็นคนเกง่คนดใีนสายตาผูอ้ืRน กลับกลายเป็นคนเกง่คนดทีีRแอบซอ่นไว ้ดังนัVน 
การบรหิาร หรอื การสรา้งพนักงานทีRมอียูใ่หเ้ป็นคนเกง่และคนด ี จงึเป็นหนา้ทีRหลักประการหนึRงของผูบ้รหิารทีRขาด
ไมไ่ด ้
         หลักสตูรนีVจงึไดพั้ฒนาขึVนมาเพืRอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บความรู ้ เทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณใ์นการ
บรหิารคนใหไ้ดค้นเกง่และด ี ทั Vงในดา้นความเขา้ใจเรืRองลกูนอ้งอยา่งแทจ้รงิ การบรหิารคนใหเ้หมาะกับงาน การ
พัฒนาศกัยภาพลูกนอ้งใหย้ิRงเกง่ยิRงด ี รวมทั Vงการทํากจิกรรม Workshop เพืRอสรา้งประสบการณ์ใหผู้เ้ขา้อบรมได ้
สมัผัสกับกรณีตัวอยา่ง เมืRอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รืRองการเป็นหัวหนา้งานทีR
สรา้งคนใหเ้กง่และดอียา่งสมัฤทธิbผลไดด้ว้ยตนเอง 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและกลยทุธก์ารบรหิารคนในองคก์รใหไ้ด ้  คนเกง่และคนด ี ให ้
สามารถทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีRได ้ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ แกอ่งคก์ร  
 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. ความสําคัญของการบรหิารคน 
2. ประเภทและพฤตกิรรมของของลกูนอ้ง 
3. วเิคราะหจุ์ดแข็งและจุดออ่นของลูกนอ้ง 
4. กจิกรรม 1: คณุเป็นผูนํ้าแบบไหน 
5. การบรหิารคนใหเ้หมาะสมกบังาน 
6. จติวทิยาของการบรหิารคน  
7. ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารและหัวหนา้งาน ( Leadership ) 
8. การใชอํ้านาจ และการสรา้งแรงจูงใจ 
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9. การทํางานเป็นทมี 
10. การพัฒนาศกัยภาพของลกูนอ้งทั Vงเกา่และใหม ่
11. กจิกรรม 2: การจัดการกบัลกูนอ้ง 

เพิ�มเตมิเสรมิพเิศษ 
12. ความผูกพันองคก์ร (Engagement) 
13. การจูงใจลกูนอ้ง (Motivation) 
14. สรุป คําถาม และคําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (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 ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิทของท่าน และชืRอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีR 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4477   
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 

อบรม, สมัมนา, บรหิารคน , คนเกง่ , คนด,ี หัวหนา้ , ลกูนอ้ง , ดแูลลกูนอ้ง , บรหิารลกูคา้ , Management 


