
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร: 0-2615-4477 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

 
Senior Management 

(ผูบ้รหิารระดับสงู) 
 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 

อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 

บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จ ากัด จากสหรัฐอเมรกิา   
Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จ ากัด จากเยอรมนี 

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 
 

12 ตลุาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

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

 

หลกัการและเหตผุล 

               ในโลกของการแขง่ขันทีร่นุแรงเชน่นี้ องคก์รจะขับเคลือ่นไปไดต้อ้งอาศัย ผูบ้รหิาร หัวหนา้ ทีด่แีละ

เกง่ มคีวามรูม้คีวามสามารถในการก าหนดทศิทางขององคก์ร ลกูนอ้งอกีหลายรอ้ยคนจะตอ้งเป็นผูท้ีเ่ดนิอยูใ่น
ทศิทางทีห่ัวหนา้ก าหนด หากผูบ้รหิาร หัวหนา้ มองเห็นถงึบทบาทหนา้ทีข่องตนเอง มองเหน็ถงึสิง่ทีผู่บ้รหิาร 

หัวหนา้ มักเขา้ใจผดิ การชีแ้นะแนวทางใหล้กูนอ้งเกง่ เทคนคิการสือ่สารกับลกูนอ้ง สไตลก์ารบรหิารลกูนอ้ง 
ตลอดจนการสรา้งสมัพันธแ์ละใหก้ าลังใจลกูนอ้งในการท างาน  ก็จะท าใหก้ารน าทมีนัน้ประสบความส าเร็จได ้
               หลักสตูรนี้จงึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึง่เป็นผูบ้รหิาร หัวหนา้งาน ทัง้มอืเกา่

และมอืใหมใ่หไ้ดรั้บความรูเ้ทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หัวหนา้ ทีด่มีี
ความสามารถ เป็นทีต่อ้งการขององคก์รและลกูนอ้งรัก รวมทัง้การท ากจิกรรม Workshop , Role Play , Case 
Study เพือ่พัฒนาผูบ้รหิาร หัวหนา้ใหส้ามารถน าทมีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เมือ่จบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะ

สามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รือ่งนีไ้ดอ้ยา่งสมัฤทธิผ์ลดว้ยตนเอง 
 
 

วตัถุประสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึบทบาทหนา้ที ่ทีห่ัวหนา้และลกูนอ้งคาดหวัง 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูถ้งึวธิกีารแนะน าแนวทางใหล้กูนอ้งเป็นคนเกง่ คนด ี 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถพัฒนาตนเองใหเ้ป็น “สดุยอดผูบ้รหิารระดับสงู” และสามารถสือ่สารกับลูกนอ้งได ้
อยา่งตรงจุดและตรงประเด็น 
4. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึวธิีการใช ้4+2 เครือ่งในการบรหิารลูกนอ้งและสามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างเป็น

รปูธรรม 
5. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารคน บรหิารตนเองในการท างานเกดิ

ประโยชน์สงูสดุ 
 
 

 
 

mailto:hipotraining@gmail.com
mailto:hipotraining@hotmail.com
http://www.hipotraining.co.th/


 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร: 0-2615-4477 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 

1. บทบาทหนา้ทีส่ าคญัในฐานะ “ผูบ้รหิารระดบัสูง” 
 ตอ่องคก์ร 
 ตอ่ทมีงาน 
 ตอ่เพือ่นรว่มงาน 

2. คณุลักษณะจ าเป็น !!! ของสดุยอดผูบ้รหิาร 

 เกง่คน 
 เกง่งาน 

3. สรา้งแนวคดิการบรหิารงานแนวใหมเ่ชงิบวก เพือ่สรา้งความส าเร็จใหก้บัองคก์ร  
4. ลักษะเฉพาะของผูบ้รหิาร 4  สไตลใ์นการบรหิารลกูนอ้ง  

5. กจิกรรม  Workshop คน้หาสไตลข์องคณุในการบรหิารลูกนอ้ง  
6. การปรับ....เปลีย่น สไตลค์วามเป็นผูบ้รหิารใหเ้ขา้กับลกูนอ้งแตล่ะประเภท 
7. เทคนคิการสือ่สารกบัลูกนอ้ง อยา่งเขา้อกเขา้ใจ 

 การพูดอย่างทรงพลงัในฐานะ “ผูบ้รหิาร” – เรยีนรูค้วามสามารถในการพูดเพือ่สือ่สารให ้
ลกูนอ้งเขา้ใจ ตรงประเด็น 

 การฟังอยา่งเขา้ใจ ครบถว้น สมบูรณ์ – เรยีนรูค้วามสามารถในการฟังลูกนอ้งอย่างเขา้อก
เขา้ใจ ไมต่คีวามหมายไปเอง 

8. การใช ้4+2 เครือ่งมอืส าคัญ !!! ..... ในการบรหิารคนใหไ้ดง้าน 
 เรยีนรู ้4+2 เครือ่งมอืทีส่ าคัญในการบรหิารคนใหไ้ดง้าน 

o การสัง่งาน มอบหมายงาน 
o การสอนงาน / การพัฒนา 
o การตดิตามงาน 

o การประเมนิผลงาน 
o การสรา้งทมีงาน 
o การปรับปรงุงาน 

 วธิกีารน า 4+2 เครือ่งมอืไปปรับใชก้ับลกูนอ้ง 
9. กจิกรรม Workshop ประยกุตใ์ช ้4+2 เครือ่งมอืการบรหิารคนใหไ้ดง้าน 
10. กลยทุธ ์4 ขัน้ตอน การบรหิารงานทีผู่บ้รหิารตอ้งทราบและเขา้ใจใหเ้จาะลกึถงึแกน่ 

 ขัน้ตอนที ่1 วางแผนท าความเขา้ใจ และ ก าหนดเป้าหมาย หรอื ผลลัพธอ์อกมาไดอ้ยา่งชดัเจน 

 ขัน้ตอนที ่2 ด าเนนิการปฏบิัตติามแผนงานทีไ่ดว้างเอาไวอ้ยา่งสมบรูณ์ ละเอยีด รอบคอบ  
 ขัน้ตอนที ่3 ตรวจสอบผลลัพธข์องงานกับค าสัง่วา่ตรงกับสิง่ทีผู่บ้รหิารตรงการหรอืไม ่พรอ้ม

ประเมนิผลถงึวธิกีารทีใ่ช ้เวลาทีท่ า และ ปัญหาพบทีเ่จอ  
 ขัน้ตอนที ่4 ปรับปรงุ พัฒนา และแกไ้ขการท างานใหค้รัง้ถัดไปสามารถท างานไดด้ยี ิง่ข ึน้ 

    11. กจิกรรม Workshop สุดยอด 4 ข ัน้ตอนการบรหิารงานใหบ้รรลุเป้า 
    12. สรา้งรปูแบบในการบรหิารงานในรปูแบบของตนเอง 
    13. เชือ่มโยงการบรหิารงานกบัการประเมนิผลงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

    14. ปัจจยัแหง่ความส าเร็จของ “ผูบ้รหิารทีท่รงพลัง” 
 ผูช้ ีแ้นะแนวทางใหล้กูนอ้งท างาน “Smart” 

 ผูรู้จั้กรัก เคารพ ในตัว “ลกูนอ้ง”  และ “ผูอ้ืน่” 
 ผูส้รา้งทมี น าทมี สรา้งก าลังใจใหล้กูนอ้ง 

 บรหิารงานใหบ้รรลเุป้าหมาย 
15. สรปุ ค าถาม – ตอบ  

 
 

ประกาศนยีบตัร: จากบรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
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อัตราหลักสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 

 

วธิกีารช าระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบัญชสีะสมทรัพย ์เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น ชือ่หลักสตูรและวันอบรม 
2.  ช าระดว้ยเชค็สั่งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด 
โทรศพัท:์ 02-615-4499 
Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

 

 

 
อบรม, สัมมนา, ความคดิ, Senior Management,ผูบ้รหิารระดับสงู,หัวหนา้,การวางแผน,การสอนงาน 
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