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4 มติแิหง่การฉลาดรูข้องผูนํ้า 
 
 

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

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 
 
 

28 ตลุาคม 2565 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

                    *สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
ในการเป็น “หัวหนา้ หรอื ผูบ้รหิาร” นัน้มคีวามสําคัญอย่างยิง่ เนื่องจาก หัวหนา้มบีทบาทสําคัญยิง่ในการ

กําหนดทศิทาง และ กําหนดความอยู่รอดขององคก์ร โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันทีทุ่กธุรกจิกําลังเผชญิกับภาวะการ
แขง่ขนัอยา่งรนุแรงเชน่นี ้ดังนัน้ การพัฒนาความรูแ้ละทักษะของหัวหนา้งานในทกุๆดา้นจงึเป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งเสรมิสรา้ง
อยูเ่สมอ   

หลักสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ในระดบัหัวหนา้งาน ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการพัฒนา
ตนใหเ้ป็นผูนํ้าทีม่คีวามรูค้วามสามารถอยา่งรอบทศิทาง 

 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่เสรมิสรา้งพัฒนาความรู ้และ ทักษะทีจํ่าเป็นสําหรับผูบ้รหิารในระดบัหวัหนา้งาน 
2. เพือ่ปรับเปลีย่นและสรา้งมมุมองใหมใ่นการเป็นหวัหนา้งานทีด่ ี
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าทีม่ทีกัษะ 
     และความสามารถในการสรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1 พฒันามมุมองและองศาแหง่ความคดิ (Integrated Thinking) 

1. คน้พบ..ทกัษะสดุยอดของหวัหนา้งาน 
2. การพัฒนาทักษะการคดิแบบบรูณาการ 

• การคดิภาพใหญ ่และ การคดิในเชงิรายละเอยีด 
• การพัฒนาความคดิเชงิบวก (Positive Thinking) จดุเร ิม่ตน้แหง่ความสาํเร็จ 
• การพัฒนาความคดิเชงิสรา้งสรรค ์
• การพัฒนาความคดิเชงิกลยทุธ ์

3. กจิกรรม: ประลองความคดิ พชิติปัญหา 
 

Module 2 พฒันาทกัษะการรบัรูข้องผูนํ้า (Perception) 
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4. การพัฒนา การฟัง การอา่น และ การวเิคราะห ์
• การพัฒนาทกัษะการฟัง 
• การพัฒนาทกัษะการอา่น 
• การพัฒนาการวเิคราะห ์
• การสรปุประเด็น 

5. กจิกรรม: ฟัง คดิ ถาม ทํา ทวน 
Module 3 พฒันากระบวนการ และ วธิกีารทาํงานเพือ่มุง่สูค่วามสําเร็จ (Process) 

6. การพัฒนาวธิกีารทํางานแบบ Work Smart 
• การวางแผนทีด่มีชียัไปกวา่ครึง่ 
• การเห็นความสาํคญัของเป้าหมาย และ ผลลัพธ ์ 
• ตระหนักถงึ...การลดตน้ทนุ ลดทรัพยากร และ ลดการเสยีเวลา 
• ชว่งชงิดว้ย...การทํางานเชงิรกุ  

7. กจิกรรม: WORK  LIKE  A  PRO 
8. รว่มกนัวเิคราะหปั์ญหา และหาทางออก 

Module 4 พฒันาทกัษะแหง่การสือ่สาร (Communication) 
9. เคล็ดลบั....ของสดุยอดแหง่ทักษะการสือ่สาร  

• การพัฒนาทกัษะการสือ่สาร เพือ่การประชมุทีม่ปีระสทิธภิาพ 
• การพัฒนาทกัษะการนําเสนองานอยา่งมาดผูนํ้า 
• การพัฒนาทกัษะการสือ่สารอยา่งเขา้ใจ...กบัลกูนอ้งในโอกาสตา่งๆ  

10. กจิกรรม: สือ่สารอยา่งเขา้ใจในจติวญิญาณและความคดิของลกูนอ้ง 
11. สรปุ คําถามและคําตอบ- เทคนคิเพิม่เตมิตามทีผู่เ้ขา้อบรมตอ้งการเรยีนรู ้

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 

 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % รวมจา่ยสทุธิ 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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หวัหนา้งาน, ความคดิ, ทกัษะ, กระบวนการ, 4 มติ,ิ สือ่สาร ทักษะหัวหนา้งาน 



 

 
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, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

 
 

 
 


