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“สดุยอดหวัหนา้ PC”  
 
 

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 ี

จากประสบการณต์รงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

 
25 สงิหาคม 2565 
09.00 – 16.00 น. 

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

หลกัการและเหตผุล 
 ปัจจบุนัถอืวา่คนเป็นปัจจัยในการบรหิารงาน  และหวัหนา้งาน ถอืวา่เป็นผูท้ีม่บีทบาทสําคญัในการบรหิาร
จัดการงานโดยอาศยัความรว่มมอืจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยเฉพาะหวัหนา้งานทีจ่ะตอ้งดแูล “พนักงานขายหนา้รา้น 
PC ”  เพราะนอกจากจะตอ้งบรหิารจัดการลกูนอ้งใหม้แีนวทางการทํางาน การสรา้งแรงจงูใจใหล้กูนอ้ง เพือ่สรา้ง
ผลงานและยอดขาย อกีทัง้ยังตอ้งรับแรงกดดนัจาก การลาออกของพนักงาน เป้ายอดขายทีไ่ดรั้บ ซึง่หากหัวหนา้ PC 
ทา่นใด ไมส่ามารถทีจ่ะบรหิารจัดการลกูนอ้งและวางแผนการทํางานไดไ้มด่ ีก็จะทําใหเ้กดิผลกระทบและปัญหาที่
ตามมาในทีส่ดุ  
          หลักสตูรนี ้ ไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ตอบสนองให ้“หวัหนา้พนักงานขายหนา้รา้น”  ไดเ้รยีนรูท้ักษะทีจํ่าเป็นของ
การบรหิารงานควบคูก่บัการบรหิารคน เพือ่นําไปสูค่วามสําเร็จและสามารถสรา้งยอดขายใหก้บัองคก์รได ้อกีทัง้ยังรว่ม
ทํากจิกรรม Workshop และ Role Play การเป็นหวัหนา้พนักงานขายหนา้รา้น จนในทีส่ดุเมือ่จบการอบรม ผูเ้ขา้
สมัมนาสามารถประยกุต ์และ ตอ่ยอดความรูใ้นการเป็นหวัหนา้พนักงานขายหนา้รา้นไดด้ว้ยตนเอง   
 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สรา้งความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ทีก่ารเป็น “หวัหนา้พนักงานขายหนา้รา้น”  
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถงึหลกัในการบรหิารงาน และบรหิารคน อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3. เพือ่เสรมิสรา้งทักษะทีจํ่าเป็นเรือ่งการบรหิารพนักงานขายหนา้รา้น PC ใหไ้ดใ้จและไดง้าน 
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าทีม่ทีกัษะและความสามารถในการ

บรหิารพนักงานขายหนา้รา้น PC เพือ่สรา้งยอดขายใหแ้กอ่งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 
หวัขอ้การฝึกอบรม 
Module 1: กรอบแนวคดิสู ่“การเป็นสดุยอดหวัหนา้ PC”  

1. บทบาทและหนา้ทีข่องการเป็นหัวหนา้ PC อยา่งมอือาชพี 
2. คณุสมบตัขิองหวัหนา้ PC  เพือ่พัฒนาตนเองใหเ้ป็นสดุยอดหวัหนา้ 

 เกง่งาน 
 เกง่คน 

3. คณุเป็นหัวหนา้งานแบบไหน...ในการบรหิารงานและบรหิารคน 
4. กจิกรรม Workshop : เรยีนรูส้ไตลต์นเอง...เพือ่การบรหิารงานและลกูนอ้งอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
5. จติวทิยาการบรหิารลกูนอ้งอยา่งไดผ้ล 

 วเิคราะหป์ระเภทลกูนอ้งทีห่ลากหลาย 
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 การรับรูค้วามคาดหวังของลกูนอ้ง ทีม่ตีอ้งหวัหนา้ 
 จติวทิยาการปรับตวัของหวัหนา้เพือ่เขา้หาลกูนอ้งอยา่งถกูวธิ ี
 เทคนคิการรบัมอืและการบรหิารจัดการลกูนอ้ง  

6. การสรา้งภาวะผูนํ้าใหล้กูนอ้ง...สามารถทาํงานไดด้ว้ยตนเอง  
 การแกไ้ขปญัหาหนา้งาน 

7. กจิกรรม Workshop…จติวทิยาการบรหิารลกูนอ้งอยา่งไดผ้ล 
Module 2 : การพฒันาศกัยภาพหวัหนา้ PC ใหบ้รรลผุล 

8. การวางแผนอยา่งเป็นระบบเพือ่ใหไ้ดง้านทีบ่รรลเุป้าหมาย 
 วางแผนหลักวธิกีารทํางานทีถ่กูตอ้งใหก้บัลกูนอ้ง 
 วางแผนการลาออกของพนักงานและการหาพนักงานเพิม่ 

9. เทคนคิการสัง่งานหมอบหมายงานใหล้กูนอ้ง เขา้ใจและทําตาม 
10. การสอนงานใหล้กูนอ้ง “ขายได”้ และ “ขายเป็น” 

 สรา้งหลกัในการสอนอยา่งเป็นระบบ 
 วเิคราะหก์ารรบัรูข้องลกูนอ้ง 
 ปรบัเปลีย่นวธิกีารสอนเหมาะกบัลกูนอ้งแตล่ะประเภท 

11. กจิกรรม Role Play “การสอนงานอยา่งสรา้งสรรค”์ 
12. การตดิตามงานอยา่งเป็นระบบ 
13. การประเมนิผลปฏบิตังิานเพือ่นํามาปรับปรงุและพัฒนา 
14. Action Plan  การเป็นสดุยอดหวัหนา้ PC   
15. คําถาม – คําตอบ 

 
 

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   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ําระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
โทรศัพท ์02-615-4477, 086-318-3151-2    
โทรสาร  02-615-4479 
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เว็บไซต ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
Facebook : www.facebook.com/HIPOtraining  
ID Line : hipotraining 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, สดุยอดหัวหนา้,PC,พนักงานขาย,Supervisor  
 


