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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400      
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Power Full Leadership and  
Employee Engagement 

 
 

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

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 
 
 

12 กนัยายน 2565 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

                    *สถานทีจ่ดัอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
หลกัการและเหตผุล 

       ณ ปัจจุบัน การสร า้ง Employee Engagement นั้น  ถือเ ป็นสิ่งสํ าคัญมาก เพราะ
เปรยีบเสมอืนตวัชีว้ัดวา่ หัวหนา้นัน้สามารถเขา้ถงึและผกูพันกบัลกูนอ้งมากแคนั่น้ ซึง่หัวหนา้หลายทา่นไม่
สามารถ สรา้งEmployee Engagement  ได ้จนส่งผลใหง้านต่างๆ ไม่บรรลุเป้าหมาย เกดิความไม่
ราบรืน่ในการทํางาน เกดิปัญหาตา่งๆ ในการทํางาน จนสง่ผลถงึความสําเร็จขององคก์ร  
 

หลักสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึง่เป็นหัวหนา้งานทัง้มอืเกา่และมอืใหม่
ใหไ้ดรั้บความรูเ้ทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการพัฒนาตนใหเ้ป็น Excellent Leadership ร่วมถงึ
พัฒนา การสือ่สารอยา่งทรงพลงั และ การสรา้ง Employee Engagement ใหล้กูนอ้งรักและผกูพัน
กับหัวหนา้ เพื่อนร่วมงาน และองคก์ร  ผ่านการกจิกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหนา้งานใหเ้ป็นหัว
หนา้ทีท่กุคนรักและศรัทธา เมือ่จบการอบรมคาดวา่ ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รือ่ง
นีไ้ดอ้ยา่งสมัฤทธิผ์ลดว้ยตนเอง 

 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ไดท้ราบถงึสไตลข์องหวัหนา้ตามสถานการณเ์พือ่การเป็น Excellent Leadership  
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดรู้เ้ทคนคิการสือ่สารอยา่งทรงพลงัในฐานะของ Excellent Leadership 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมไดท้ราบถงึวธิกีารการสรา้ง Employee Engagement ใหล้กูนอ้งผกูพัน รัก

หวัหนา้  
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าทีม่ทีกัษะและความสามารถ

ในการบรหิารลกูนอ้ง สรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1 : Excellent Leadership 

1. สไตลข์องหวัหนา้ตามสถานการณ์เพือ่การเป็น Excellent Leadership  
 สําหรับลกูนอ้งใหม ่ลกูนอ้งเกา่  
 สําหรับงานยาก งานงา่ย งานเรง่ดว่น งานไมเ่รง่ดว่น 

2. กจิกรรม : คณุเป็นหวัหนา้สไตลไ์หน ? เรยีนรูข้อ้ด ีขอ้เสยี 
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3. เทคนคิการพัฒนาสไตลเ์พือ่มุง่สู ่Excellent Leadership 
4. หวัใจสําคัญทีห่วัหนา้ตอ้งม ีในการเป็น Excellent Leadership และ การสรา้ง Employee 

Engagement 
 เรยีนรูแ้ละเขา้ใจลกูนอ้ง อยา่งถงึแกน่ 
 การเปิดใจของหวัหนา้และการเปิดใจกบัลกูนอ้ง เพือ่ลดชอ่งวา่ง 
 การสรา้งมดงาน หรอื แขน ขา ใหก้บัองคก์ร 
 ลกูลอ่ลกูชน...นําทมีอยา่งแขง็แกรง่ใหบ้รรลเุป้าหมายของฝ่ายงานและองคก์ร 

5. กจิกรรม  : คน้หาสิง่ทีข่าดหายของหวัหนา้ในการเป็น Excellent Leadership และ 
การสรา้ง Employee Engagement 

Module 2 : การสือ่สารอยา่งทรงพลงัในฐานะของ Excellent Leadership 
6. สือ่สารอยา่งทรงพลงัในฐานะของ Excellent Leadership  

 การสือ่สารเพือ่การเชือ่มตอ่นโยบายจากผูบ้รหิารระดบัสงูมาสูพ่นักงานอยา่งเป็นรปูธรรม 
 การสือ่สารอยา่ง ถกูตอ้ง ชดัเจน ตรงประเด็น  
 การสือ่สารโดยใชภ้าษากาย และ ภาษาใจ เพือ่สรา้งงานและสรา้งคน 
 การสือ่สารอยา่งเขา้ใจเพือ่สรา้งสายสมัพันธอ์นัด ี 

7. กจิกรรม : การสือ่สารอยา่งทรงพลงัในฐานะของ Excellent Leadership 
Module 3 : การสรา้ง Employee Engagement  

8. การสรา้ง Employee Engagement ใหล้กูนอ้งรักและผกูพันกบัหวัหนา้ เพือ่นรว่มงาน และ
องคก์ร  

9. เทคนคิ และ ตวัอยา่ง การสรา้ง Employee Engagement  
 การสรา้ง Teamwork 
 การใช ้“ใจ” แลก “ใจ” 
 การสรา้งวฒันธรรมแหง่ความรักและผกูพัน 
 การสรา้งพันธะสญัญาแหง่  Employee Engagement 

10. กจิกรรม : การสรา้งพนัธะสญัญาแหง่  Employee Engagement 
11. เกมส ์ :  ผูนํ้าทมีอยา่งทรงพลงั....ดว้ยอํานาจแหง่การสือ่สารและ Employee 

Engagement 
12. สรปุ คําถามและคําตอบทีห่วัหนา้งานตอ้งการเรยีนรู ้
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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 และชือ่หลักสตูร 
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, Leadership , ผูนํ้า , Engagement , Employee , สรา้งสายสมัพันธ ์, Employee Engagement , สดุยอด
หัวหนา้ , Leader ,  Power Full 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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