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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 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  

Excellent Leadership 
สดุยอดหวัหนา้ 

 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

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

จากประสบการณต์รงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 

 

15 ธนัวาคม 2565 
09.00 – 16.00 น. 

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

 
หลกัการและเหตผุล: 
 ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องคก์รจะขับเคลือ่นไปไดต้อ้งอาศัยหัวหนา้ที่ดแีละเก่ง มีความรูม้ ี
ความสามารถในการกําหนดทศิทางขององคก์ร ลกูนอ้งอกีหลายรอ้ยคนจะตอ้งเป็นผูท้ีเ่ดนิอยู่ในทศิทางทีหั่วหนา้
กําหนด หากหัวหนา้กําหนดทศิทางผดิ ไมม่ภีาวะผูนํ้าทีด่ ีเสน้ทางแหง่ความสําเร็จยอ่มวกวนลกูนอ้งเกดิสบัสนอยา่ง
แน่นอน และในทีส่ดุองคก์รย่อมแตกความสามัคคไีด ้ในทางตรงขา้มหากหัวหนา้มภีาวะผูนํ้าทีด่ ียอ่มทําใหล้กูนอ้ง
ยอมรับ ศรัทธาและเชือ่มัน่ในตวัหัวหนา้ จนสามารถนําทมีทัง้หมดไปสูเ่สน้ทางลดัแหง่ความสําเร็จได ้
 หลักสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึง่เป็นหัวหนา้งานทัง้มอืเกา่และมอืใหม่ใหไ้ดร้ับ
ความรูเ้ทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็นผูนํ้าทีด่มีคีวามสามารถ เป็นทีต่อ้งการขององคก์รและ
ลกูนอ้งรัก รวมทัง้การทํากจิกรรม Workshop เพือ่พัฒนาหัวหนา้งานใหเ้ป็นนักฝึกอบรม เมือ่จบการอบรมคาดว่า ผู ้
เขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รือ่งนีไ้ดอ้ยา่งสมัฤทธิผ์ลดว้ยตนเอง 

 
 

วตัถปุระสงค:์   
1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งสดุยอดหวัหนา้ (Excellent Leadership)  
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าทีม่ทีกัษะและความสามารถในการ

บรหิารลกูนอ้ง สรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop: 

1. องคร์วมการบรหิารงานสาํหรับหวัหนา้งาน 
2. บทบาท และ หนา้ทีข่องหวัหนา้งาน - การเขา้ใจบทบาทหนา้ทีแ่ละ ความรับผดิชอบของตนเอง โดยเฉพาะ

บทบาทในการเชือ่มตอ่ระหวา่งผูบ้รหิารและพนักงาน และ การสรา้งลกูนอ้งใหเ้กง่และด ี
3. คณุสมบตัขิองความเป็นหัวหนา้ –เรยีนรูเ้พือ่พัฒนาตนเองใหเ้ป็นสดุยอดหวัหนา้ (คณุธรรมและความ

ซือ่สตัย)์ 
4. หวัหนา้ทีล่กูนอ้งตอ้งการ – หวัหนา้ในอดุมคตขิองลกูนอ้ง  
5. สวมหมวกความเป็นลกูนอ้ง- เรยีนรูเ้ทคนคิการเขา้ใจลกูนอ้ง ในทีส่ดุจะปรับตัวเขา้หาลกูนอ้งได ้
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6. กจิกรรม : “คณุเป็นหวัหนา้ทีด่เีพยีงใด”  
7. รปูแบบพฤตกิรรมของลกูนอ้ง – เรยีนรูเ้พือ่สรา้งลกูนอ้งใหเ้ป็นแขนขาทีด่ ี
8. กจิกรรม : “การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลกูนอ้ง” 
9. การปรับตวัของหวัหนา้เขา้หาลกูนอ้ง – ปรับตวัอยา่งไรใหล้กูนอ้งยอมรับในตวัหวัหนา้ 

 การใชจ้ติวทิยา และ คําพดูกบัลกูนอ้ง 
 การประคบัประคองลกูนอ้ง – ลกูนอ้งควรจะเกง่เหมอืนหวัหนา้ หรอื เกง่ในสิง่ทีเ่ขาเป็น 

10. เทคนคิการสือ่สาร กบั ลกูนอ้งอยา่งเขา้อกเขา้ใจ 
11. การสัง่งาน และ การสอนงาน - แยกการสัง่ และ การสอนงานใหเ้ป็น พรอ้มเรยีนรูเ้ทคนคิเพิม่เตมิในเรือ่งการ

สอนงานลกูนอ้งอยา่งเป็นระบบ ทําใหล้กูนอ้งทํางานไดด้ขี ึน้ 
12. การตดิตามผลงานลกูนอ้งอยา่งเป็นระบบ 
13. กจิกรรม Workshop: การสอนงาน และ การตดิตามผล อยา่งไดผ้ล - พรอ้มเทคนคิเพิม่เตมิ 
14. กลยทุธก์ารสรา้งบรรยากาศในการทํางาน 
15. การสรา้งพลงัทมีใหฮ้กึเหมิ  
16. กจิกรรม Workshop: การสรา้งทมี 
17. สรปุ คําถามและคําตอบทีห่วัหนา้งานตอ้งการเรยีนรู ้

 
 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 
บคุคลท ั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 !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % รวมจา่ยสทุธิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย
บคุคลท ั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 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
          และ Scan ใบ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่hipotraining@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ําระมาแลว้   
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หวัหนา้งาน, สดุยอดหัวหนา้, Excellent,Leadership 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    
 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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