
 

 
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  

การสือ่สารและมนษุยสมัพนัธ ์
เพือ่การสรา้งภาวะผูนํ้า 

 

 
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 
 
 

22 สงิหาคม 2565 
09.00 – 16.00 น. 

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

หลกัการและเหตผุล 
               ในยคุทีส่ภาพแวดลอ้มทัง้ในและนอกองคก์ร ตอ้งประสบปัญหาในเรือ่งตา่งๆ มากมาย เชน่ ไมส่ามารถควบคมุ 
หรอื บรหิารจัดการคนได ้เกดิขอ้ผดิพลาดตา่งๆการมากมายจาก “การสือ่สารประสานงาน” หรอืแมก้ระทั่ง ตวัหวัหนา้
เองทีย่งัขาด “ภาวะผูนํ้า” หรอืแมก้ระทัง่ “การสรา้งมนุษยสมัพันธ”์ กบัคนในทมี ซึง่กญุแจสําคญัในการบรหิารคน คอื 
หลกัในการบรหิาร ถา้องคก์รไหนยังไมม่หีลกัการบรหิารคน องคก์รเหลา่นัน้กจ็ะไมส่ามารถพัฒนาตอ่ไปได ้ 
           หลกัสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหห้วัหนา้งานและผูท้ีส่นใจไดเ้รยีนรูถ้งึ หลกัการสําคญัในการบรหิารดว้ย 3 
ทักษะจําเป็น ไดแ้ก ่การสือ่สารประสานงาน การสรา้งภาวะผูนํ้าและผูต้าม การสรา้งมนุษยสมัพันธ ์เพือ่สรา้งการ
บรหิารคนใหม้ปีระสทิธภิาพ รวมถงึการสอดประสาน  4 เครือ่งมอืสําคญั ทีจ่ะชว่ยใหก้ารบรหิารทมีนัน้งา่ยขึน้ ผา่น
กจิกรรม Workshop และ Role Play ทีป่รับใหเ้ขา้เฉพาะกบัผูอ้บรมแตล่ะกลุม่ เมือ่จบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะ
สามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูไ้ดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 
 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึทักษะสําคญั ในเรือ่ง การสือ่สารประสานงาน ภาวะผูนํ้าผูต้าม การสรา้งมนุษย
สมัพันธ ์เพือ่เป็นผูนํ้าทีด่ใีนการบรหิารคน 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมรูเ้รยีนรูถ้งึ 4 เครือ่งมอืจําเป็น ทีจ่ะชว่ยเพิม่ศกัยภาพในการทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารคน บรหิารตนเองในการทํางานเกดิ

ประโยชนส์งูสดุ 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม 
 
Module 1 การสือ่สารอยา่งทรงพลงั....กบัการสรา้งภาวะผูนํ้าในการบรหิารคนใหไ้ดง้าน 

1. บทบาทหนา้ทีส่ําคญั !!! ของผูนํ้า กบั การสือ่สารอยา่งทรงพลงั 
 บทบาทในโลกของตวัเอง 
 บทบาทในโลกทีอ่ยูร่ว่มกบัคนอืน่  

2. การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมคนแตล่ะประเภทเพือ่สรา้งการสือ่สารประสานงานทีเ่ป็นเลศิ 
3. กจิกรรม Workshop วเิคราะหพ์ฤตกิรรมบคุคลทีต่อ้งทาํงานดว้ยและสือ่สารอยา่งตรงจดุ ตรงใจ 
4. เทคนคิการปรับเปลีย่น...สือ่สารใหต้รงจรติและโดนใจ 

 หัวหนา้ 
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 ลกูนอ้ง 
 เพือ่นรว่มงาน 
 ฝ่ายงานตา่งๆ 

5. กจิกรรม Workshop ปรบัเปลีย่น....การสือ่สารใหต้รงจรติและโดนใจ 
Module 2 ภาวะผูนํ้าและภาวะผูต้ามกบัการสรา้งคน...ใหเ้ขม้แข็ง 

6. หลกัในการเป็น ผูนํ้า และ ผูต้าม ทีเ่ขม้แขง็และทรงพลงั 
7. วธิกีารสรา้งภาวะผูนํ้าและภาวะผูต้ามใหต้นเอง 

 กลา้คดิ 
 กลา้ลงมอืทํา 

8. แชรป์ระสบการณ์ บคุคลทีม่ภีาวะผูนํ้า ภาวะผูต้ามทีเ่ราเคยพบ 
Module 3 มนษุยสมัพนัธก์บัการสรา้งความสขุในการทาํงาน 

9. การสรา้งมนุษยสมัพนัธเ์พือ่สรา้งความสขุในการทาํงาน 
 หัวหนา้กบัลกูนอ้ง 
 ลกูนอ้งกบัหัวหนา้  
 ตนเองกบัเพือ่นรว่มงาน  

10. วธิกีารปรับมนุษยสมัพันธใ์หเ้ขา้กบัคนแตล่ะสไตล ์
11. กจิกรรม Workshop สรา้งสมัพนัธด์.ี...ชวีมีสีขุ 

Module 4 สอดประสาน...กญุแจแหง่ความสําเร็จในการบรหิารคนดว้ยสดุยอด 4 เครือ่งมอื 
12. สดุยอด 4 เครือ่งมอืการบรหิารคน...ใหไ้ดง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 วธิกีารใช ้
 การนํามาประยกุตใ์ช ้

13. กจิกรรม ฝึกปฏบิตั ิการใช ้3 ทกัษะ  4 เครือ่งมอื เพือ่สรา้งภาวะผูนํ้า 
14. Key Success ... 3 ทกัษะ 4 เครือ่งมอื แหง่ความสําเร็จ 

 การสือ่สารประสานงาน 
 ภาวะผูนํ้า ภาวะผูต้าม 
 มนุษยสมัพนัธ ์ 
 4 เครือ่งมอืในการบรหิารคน 

15. สรปุคําถาม – ตอบ  
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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, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน,สือ่สาร,ภาวะผูนํ้า,มนุษยสมัพันธ ์
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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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