
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400       
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FIRST STEP SUPERVISOR!!!   
“รวบรวมสดุยอดเทคนคิการบรหิารลกูนอ้ง...ทีห่วัหนา้มอืใหมต่อ้งการ”  

 
 

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

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดับงานบรหิารและเป็นผูเ้ชีย่วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีใ่คร ๆ ตอ้งถามถงึทัง้วงการมากกวา่ 25 ปี 
 
 

26 กนัยายน 2565 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

หลกัการและเหตผุล 
ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหนา้มือใหม่ป้ายแดงที่ไดเ้ลื่อนขัน้จากพนักงานที่ทํางานดี มี

ความสามารถจนเขา้ตาผูบ้รหิารนัน้ คอือะไร… ทําไมพวกเขาผูซ้ ึง่เคยเป็นดาวเดน่ในฐานะพนักงาน แตก่ลับตกมา้ตาย
เมือ่ตอ้งมารับบทบาทหัวหนา้มอืใหม ่สาเหตสุว่นหนึง่เพราะหัวหนา้งานโดยสว่นใหญย่ังไมเ่ขา้ใจถงึบทบาทหนา้ทีข่อง
ตนเอง ยังตัง้รับกับความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไมท่ัน อกีทัง้ขาดทักษะและประสบการณ์ในการบรหิารลกูนอ้งใหอ้ยูใ่น
ปกครองไมไ่ด ้หรอืแมแ้ตล่กูนอ้งทีด่แีละเกง่อยูแ่ลว้ หัวหนา้มอืใหมป้่ายแดงก็ไมส่ามารถดงึศักยภาพทีม่อียูข่องลกูนอ้ง
ออกมาใชไ้ดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ  ดังนัน้ หลักสตูรนี้จงึไดพั้ฒนาเพือ่ตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรม ซึง่เป็นผูบ้รหิารหรอื
หัวหนา้งานมอืใหม ่ไดเ้ขา้ใจถงึบทบาทหนา้ที ่รูจั้กการปรับตวั และเรยีนรูทั้กษะทีจํ่าเป็นของการเป็นหัวหนา้ทีล่กูนอ้งรัก 
และองคก์รภมูใิจ 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่สรา้งความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ทีข่องหัวหนา้งาน 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูก้ารเตรยีมตวัและเตรมีพรอ้มรับบทบาทหนา้ทีใ่หม ่ 
3. เพือ่เสรมิสรา้งทักษะทีจํ่าเป็นเรือ่งการบรหิารลกูนอ้งใหไ้ดใ้จและไดง้าน 
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเป็นผูนํ้าทีม่ทีักษะและความสามารถในการบรหิาร

พนักงาน สรา้งคนเกง่และคนด ีผลงานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. เรยีนรูบ้ทบาทใหมใ่นฐานะหัวหนา้งาน 

 ตอ่องคก์ร 
 ตอ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 ตอ่เพือ่นรว่มงาน 

2. ทักษะจําเป็นในบรหิารงานในฐานะหัวหนา้ 
3. การปรับตวั...เตรยีมตวั...เตรยีมพรอ้ม 

 ทําอยา่งไรใหห้วัหนา้..ลกูนอ้ง..เพือ่นรว่มงานยอมรับในฐานะหวัหนา้มอืใหม ่
4. ปัญหาทีพ่บบอ่ยสําหรับหวัหนา้มอืใหม ่(พรอ้มแนวทางแกปั้ญหา) 
5. เทคนคิการเขา้ใจลกูนอ้งและการผกูมติร 

 ทําไมตอ้งเขา้ใจลกูนอ้ง 
 เรยีนรู ้Style ลกูนอ้ง 
 วธิกีารเขา้ถงึ...เขา้ใจลกูนอ้งตอ้งทําอยา่งไร 
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 สิง่ทีห่วัหนา้ควรเขา้ใจลกูนอ้งมกีีป่ระการ 
 จติวทิยาการผกูใจลกูนอ้ง 

6. Workshop :  ลกูนอ้งวุน่วาย กบั เจา้นายเย็นชา 
7. เทคนคิการวางแผนงาน 
8. เทคนคิการสัง่งาน มอบหมายงาน และการสอนงาน 
9. การตดิตามชว่ยเหลอืและการใหคํ้าแนะนํา  
10. การจงูใจและการชมเชย 

 คน้หาและการสรา้งแรงจงูใจเพือ่เป็นแรงผลกัดนัในการสรา้งผลงาน 
 ตวัอยา่งการสรา้งแรงจงูใจ และ การกลา่วชมเชย 

11.  หลกัการและวธิกีารประเมนิผลงานทีด่ ี
 ตวัอยา่งแบบฟอรม์การประเมนิผลงาน 

12. การกลา่วตกัเตอืนและการลงโทษ 
 ตวัอยา่งและขัน้ตอนการกลา่วตกัเตอืนและบทลงโทษ 

13. สรปุคําถามและคําตอบทีหั่วหนา้งานตอ้งการเรยีนรู ้
 

 
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   
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, FIRST STEP, SUPERVISOR, หัวหนา้มอืใหม,่ หัวหนา้ป้ายแดง, บทบาทของหัวหนา้ใหม ่
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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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