Senior Management

(ผู ้บริหารระดับสูง)

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

3 ธ ันวาคม 2564
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
W ัดอบรมอาจเปลีย
W นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ นี] องค์กรจะขับเคลือ
ั ผู ้บริหาร หัวหน ้า ทีด
ในโลกของการแข่งขันทีรW ุนแรงเชน
W นไปได ้ต ้องอาศย
W แ
ี ละ
เก่ง มีความรู ้มีความสามารถในการกําหนดทิศทางขององค์กร ลูกน ้องอีกหลายร ้อยคนจะต ้องเป็ นผู ้ทีเW ดินอยูใ่ น
ทิศทางทีห
W ัวหน ้ากําหนด หากผู ้บริหาร หัวหน ้า มองเห็นถึงบทบาทหน ้าทีข
W องตนเอง มองเห็นถึงสงิW ทีผ
W ู ้บริหาร
ี] นะแนวทางให ้ลูกน ้องเก่ง เทคนิคการสอ
ืW สารกับลูกน ้อง สไตล์การบริหารลูกน ้อง
หัวหน ้า มักเข ้าใจผิด การชแ
ั พันธ์และให ้กําลังใจลูกน ้องในการทํางาน ก็จะทําให ้การนํ าทีมนัน
ตลอดจนการสร ้างสม
] ประสบความสําเร็จได ้
หลักสูตรนีจ
] งึ ได ้พัฒนาขึน
] มาเพือ
W ตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรม ซงึW เป็ นผู ้บริหาร หัวหน ้างาน ทัง] มือเก่า
และมือใหม่ให ้ได ้รับความรู ้เทคนิคและเรียนรู ้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให ้เป็ นผู ้บริหาร
หัวหน ้า
ทีด
W ม
ี ี
ความสามารถ เป็ นทีต
W ้องการขององค์กรและลูกน ้องรัก รวมทัง] การทํากิจกรรม Workshop , Role Play , Case
Study เพือ
W พัฒนาผู ้บริหาร หัวหน ้าให ้สามารถนํ าทีมได ้อย่างมีประสิทธิภาพ เมือ
W จบการอบรม ผู ้เข ้าสัมมนาจะ
ั ฤทธิผ
สามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้เรือ
W งนี]ได ้อย่างสม
j ลด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
W ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจถึงบทบาทหน ้าทีW ทีห
W ัวหน ้าและลูกน ้องคาดหวัง
2. เพือ
W ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้ถึงวิธก
ี ารแนะนํ าแนวทางให ้ลูกน ้องเป็ นคนเก่ง คนดี
ืW สารกับลูกน ้องได ้
3. เพือ
W ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถพัฒนาตนเองให ้เป็ น “สุดยอดผู ้บริหารระดับสูง” และสามารถสอ
อย่างตรงจุดและตรงประเด็น
้ ้อย่ างเป็ น
4. เพืWอ ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจถึงวิธก
ี ารใช ้ 4+2 เครืWอ งในการบริหารลู ก น ้องและสามารถนํ าไปใชได
รูปธรรม
้
5. เพืWอให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไW ด ้ไปประยุกต์ใชในการบริ
หารคน บริหารตนเองในการทํางานเกิด
ประโยชน์สงู สุด

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4477 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1. บทบาทหน้าทีส
 าํ ค ัญในฐานะ “ผูบ
้ ริหารระด ับสูง”
• ต่อองค์กร
• ต่อทีมงาน
• ต่อเพือ
 นร่วมงาน
2. คุณลักษณะจําเป็ น !!! ของสุดยอดผู ้บริหาร
• เก่งคน
• เก่งงาน

3. สร้างแนวคิดการบริหารงานแนวใหม่เชงิ บวก เพือ
 สร้างความสําเร็จให้ก ับองค์กร
4. ลักษะเฉพาะของผู ้บริหาร 4 สไตล์ในการบริหารลูกน ้อง

5. กิจกรรม Workshop ค้นหาสไตล์ของคุณในการบริหารลูกน้อง

6. การปรับ....เปลีย
W น สไตล์ความเป็ นผู ้บริหารให ้เข ้ากับลูกน ้องแต่ละประเภท

ื สารก ับลูกน้อง อย่างเข้าอกเข้าใจ
7. เทคนิคการสอ
ืW สารให ้
• การพูดอย่างทรงพลงั ในฐานะ “ผู ้บริหาร” – เรียนรู ้ความสามารถในการพูดเพืWอสอ
ลูกน ้องเข ้าใจ ตรงประเด็น

•

การฟังอย่างเข้าใจ ครบถ้วน สมบูรณ์ – เรียนรู ้ความสามารถในการฟั งลูก น ้องอย่างเข ้าอก

เข ้าใจ ไม่ตค
ี วามหมายไปเอง
8. การใช ้ 4+2 เครือ
W งมือสําคัญ !!! ..... ในการบริหารคนให ้ได ้งาน
• เรียนรู ้ 4+2 เครือ
W งมือทีส
W ําคัญในการบริหารคนให ้ได ้งาน
o การสังW งาน มอบหมายงาน
o การสอนงาน / การพัฒนา
o การติดตามงาน
o การประเมินผลงาน
o การสร ้างทีมงาน
o การปรับปรุงงาน
• วิธก
ี ารนํ า 4+2 เครือ
W งมือไปปรับใชกั้ บลูกน ้อง

9. กิจกรรม Workshop ประยุกต์ใช ้ 4+2 เครือ
 งมือการบริหารคนให้ได้งาน

10. กลยุทธ์ 4 ขัน
] ตอน การบริหารงานทีผ
W ู ้บริหารต ้องทราบและเข ้าใจให ้เจาะลึกถึงแก่น
• ขัน
] ตอนทีW 1 วางแผนทําความเข ้าใจ และ กําหนดเป้ าหมาย หรือ ผลลัพธ์ออกมาได ้อย่างชัดเจน
• ขัน
] ตอนทีW 2 ดําเนินการปฏิบต
ั ต
ิ ามแผนงานทีไW ด ้วางเอาไว ้อย่างสมบูรณ์ ละเอียด รอบคอบ
• ขัน
] ตอนทีW 3 ตรวจสอบผลลัพธ์ของงานกับคําสงัW ว่าตรงกับสงิW ทีผ
W ู ้บริหารตรงการหรือไม่ พร ้อม
ประเมินผลถึงวิธก
ี ารทีใW ช ้ เวลาทีท
W ํา และ ปั ญหาพบทีเW จอ
• ขัน
] ตอนทีW 4 ปรับปรุง พัฒนา และแก ้ไขการทํางานให ้ครัง] ถัดไปสามารถทํางานได ้ดียงิW ขึน
]

11. กิจกรรม Workshop สุดยอด 4 ขนตอนการบริ
ั^
หารงานให้บรรลุเป้า

12. สร ้างรูปแบบในการบริหารงานในรูปแบบของตนเอง
ื มโยงการบริหารงานก ับการประเมินผลงานอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
13. เชอ
ํ เร็จของ “ผู ้บริหารทีท
14. ปัจจ ัยแห่งความสา
W รงพลัง”
] นะแนวทางให ้ลูกน ้องทํางาน “Smart”
• ผู ้ชีแ
• ผู ้รู ้จักรัก เคารพ ในตัว “ลูกน ้อง” และ “ผู ้อืน
W ”
• ผู ้สร ้างทีม นํ าทีม สร ้างกําลังใจให ้ลูกน ้อง
• บริหารงานให ้บรรลุเป้ าหมาย
15. สรุป คําถาม – ตอบ

ประกาศนียบ ัตร: จากบริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4477 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

อัตราหลักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)

ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
ประเภท
บุคคลทวั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

ั
ราคาพิเศษ !!! ชําระค่าอบรมสมมนา
ก่อนว ันอบรม 15 ว ัน
ประเภท
บุคคลทวั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี]
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีW 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีW 014-2-63503-8
W บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีW 0-2615-4479
ืW บริษัท เบอร์ตด
W หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังW จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
W า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ทแ
์ ทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉย
ั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไW ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาตด
ิ ต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499
Hotline: 086-3183151-2
เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ความคิด, Senior Management,ผู ้บริหารระดับสูง,หัวหน ้า,การวางแผน,การสอนงาน

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4477 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

