
 

 
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  

การสื�อสารและมนุษยสมัพนัธ ์
เพื�อการสรา้งภาวะผูนํ้า 

 

 
วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 

อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 
 

23 สงิหาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

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

หลกัการและเหตผุล 
               ในยุคทีTสภาพแวดลอ้มทั ]งในและนอกองคก์ร ตอ้งประสบปัญหาในเรืTองต่างๆ มากมาย เชน่ ไมส่ามารถควบคุม 
หรอื บรหิารจัดการคนได ้เกดิขอ้ผดิพลาดต่างๆการมากมายจาก “การสืTอสารประสานงาน” หรอืแมก้ระทัTง ตัวหัวหนา้
เองทีTยังขาด “ภาวะผูนํ้า” หรอืแมก้ระทัTง “การสรา้งมนุษยสมัพันธ”์ กบัคนในทมี ซึTงกุญแจสําคัญในการบรหิารคน คอื 
หลักในการบรหิาร ถา้องคก์รไหนยังไม่มหีลักการบรหิารคน องคก์รเหลา่นั]นกจ็ะไมส่ามารถพัฒนาตอ่ไปได ้ 
           หลักสตูรนี]จงึไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืTอใหหั้วหนา้งานและผูท้ีTสนใจไดเ้รยีนรูถ้งึ หลักการสาํคัญในการบรหิารดว้ย 3 
ทกัษะจําเป็น ไดแ้ก ่การสืTอสารประสานงาน การสรา้งภาวะผูนํ้าและผูต้าม การสรา้งมนุษยสมัพันธ ์เพืTอสรา้งการ
บรหิารคนใหม้ปีระสทิธภิาพ รวมถงึการสอดประสาน  4 เครืTองมอืสําคัญ ทีTจะชว่ยใหก้ารบรหิารทมีนั]นง่ายขึ]น ผ่าน
กจิกรรม Workshop และ Role Play ทีTปรับใหเ้ขา้เฉพาะกบัผูอ้บรมแต่ละกลุ่ม เมืTอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะ
สามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึทกัษะสําคัญ ในเรืTอง การสืTอสารประสานงาน ภาวะผูนํ้าผูต้าม การสรา้งมนุษย
สมัพันธ ์เพืTอเป็นผูนํ้าทีTดใีนการบรหิารคน 

2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมรูเ้รยีนรูถ้งึ 4 เครืTองมอืจําเป็น ทีTจะชว่ยเพิTมศกัยภาพในการทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารคน บรหิารตนเองในการทํางานเกดิ
ประโยชนส์งูสดุ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม 
 

Module 1 การสื�อสารอยา่งทรงพลงั....กบัการสรา้งภาวะผูน้ําในการบรหิารคนใหไ้ดง้าน 
1. บทบาทหนา้ทีTสําคัญ !!! ของผูนํ้า กบั การสืTอสารอย่างทรงพลัง 

• บทบาทในโลกของตัวเอง 
• บทบาทในโลกทีTอยูร่่วมกับคนอืTน  

2. การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมคนแต่ละประเภทเพืTอสรา้งการสืTอสารประสานงานทีTเป็นเลศิ 
3. กจิกรรม Workshop วเิคราะหพ์ฤตกิรรมบคุคลที�ตอ้งทํางานดว้ยและสื�อสารอยา่งตรงจดุ ตรงใจ 
4. เทคนคิการปรับเปลีTยน...สืTอสารใหต้รงจรติและโดนใจ 

• หัวหนา้ 
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• ลกูนอ้ง 
• เพืTอนร่วมงาน 
• ฝ่ายงานต่างๆ 

5. กจิกรรม Workshop ปรบัเปลี�ยน....การสื�อสารใหต้รงจรติและโดนใจ 
Module 2 ภาวะผูนํ้าและภาวะผูต้ามกบัการสรา้งคน...ใหเ้ขม้แข็ง 
6. หลักในการเป็น ผูนํ้า และ ผูต้าม ทีTเขม้แข็งและทรงพลัง 
7. วธิกีารสรา้งภาวะผูน้ําและภาวะผูต้ามใหต้นเอง 

• กลา้คดิ 
• กลา้ลงมอืทํา 

8. แชรป์ระสบการณ์ บคุคลที�มภีาวะผูนํ้า ภาวะผูต้ามที�เราเคยพบ 
Module 3 มนุษยสมัพนัธก์บัการสรา้งความสขุในการทํางาน 
9. การสรา้งมนษุยสมัพนัธเ์พื�อสรา้งความสขุในการทํางาน 

• หัวหนา้กับลกูนอ้ง 
• ลกูนอ้งกับหัวหนา้  
• ตนเองกบัเพืTอนร่วมงาน  

10. วธิกีารปรับมนุษยสมัพันธใ์หเ้ขา้กับคนแตล่ะสไตล ์
11. กจิกรรม Workshop สรา้งสมัพนัธด์.ี...ชวีมีสีขุ 

Module 4 สอดประสาน...กญุแจแหง่ความสาํเร็จในการบรหิารคนดว้ยสดุยอด 4 เครื�องมอื 
12. สดุยอด 4 เครืTองมอืการบรหิารคน...ใหไ้ดง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• วธิกีารใช ้
• การนํามาประยุกตใ์ช ้

13. กจิกรรม ฝึกปฏบิตั ิการใช ้3 ทกัษะ  4 เครื�องมอื เพื�อสรา้งภาวะผูนํ้า 
14. Key Success ... 3 ทกัษะ 4 เครื�องมอื แหง่ความสําเร็จ 

• การสื�อสารประสานงาน 
• ภาวะผูนํ้า ภาวะผูต้าม 
• มนษุยสมัพนัธ ์ 
• 4 เครื�องมอืในการบรหิารคน 

15. สรุปคําถาม – ตอบ  
 

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 ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
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2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4477  
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน,สืTอสาร,ภาวะผูนํ้า,มนุษยสมัพันธ ์


