กลยุทธ์การพ ัฒนาท ักษะผูน
้ ํา
(Leadership Development)

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
Z จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
Z ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

10 มกราคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
Z ัดอบรมอาจเปลีย
Z นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
หลักสูตรนีเb ป็ นหลักสูตรทีเZ น ้นเพือ
Z การพัฒนาทักษะความเป็ นผู ้นํ า เพือ
Z ให ้เกิดมุมมองแนวคิดต่อการพัฒนาและ
การบริหารตนเองและลูกน ้อง ให ้สามารถเข ้าใจถึงบทบาทหน ้าทีแ
Z ละเทคนิควิธก
ี ารจูงใจลูกน ้องให ้สามารถทํางานได ้
ิ ธิภาพ
อย่างมีประสท
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
Z ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้เกีย
Z วกับหลัก และกระบวนการในการพัฒนาทักษะการบริหารคนและทักษะการ
เป็ นผู ้นํ าของตนเอง
2. เพือ
Z ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไZ ด ้รับไปประยุกต์ใชกั้ บตนเอง เพือ
Z ให ้การบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพมากยิงZ ขึน
b
3. เพือ
Z ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมได ้เรียนรู ้จากการแลกเปลีย
Z นประสบการณ์กับวิทยากรและผู ้เข ้าร่วมฝึ กอบรม
่ ารพัฒนาภาวะผู ้นํ าทีเZ หมาะสมได ้
ด ้วยกัน อันจะนํ าไปสูก
ห ัวข้อการฝึ กอบรม

1. ภาวะผูน
้ ําและคุณล ักษณะของผูน
้ ํา






บทบาทหน ้าทีข
Z องผู ้นํ า
การเข ้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน
ประเภทและคุณลักษณะของผู ้นํ าแบบต่างๆ
แบบวิเคราะห์ภาวะผู ้นํ าของตนเอง
เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู ้นํ า






Z สารแบบปฏิสม
ั พันธ์ (Transactional Analysis – TA)
กระบวนการสือ
ืZ สารทีบ
แบบของการสอ
Z รรลุผล
ืZ สารทีม
ิ ธิภาพ
11 วิธส
ี อ
Z ป
ี ระสท
ึ ษา การสอ
ืZ สารในงาน
กรณีศก






การพิจารณางานทีค
Z วรมอบหมาย
หลักการมอบหมายงาน
ขัน
b ตอนการมอบหมายงาน
เทคนิคการมอบหมายงานกับผู ้ใต ้บังคับบัญชา ประเภทต่างๆ แบบ 4 M

ื สารในงาน
2. ผูน
้ ําก ับการสอ

3. ผูน
้ ําก ับการมอบหมายงาน

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

4. การบริหารผลงาน : ท ักษะการควบคุม ติดตาม และประเมินงาน





แนวคิด การบริหารผลงาน
หลักการควบคุม ติดตามงาน
ขัน
b ตอนการควบคุม ติดตามงาน
แบบ Balance Sheet กับการควบคุม ติดตามงาน






หลักสาํ คัญของการจูงใจ
ิ ธิผลของการจูงใจ
ปั จจัยสาํ คัญต่อประสท
การกระตุ ้นให ้เกิดพฤติกรรมทีพ
Z งึ ปรารถนา
การควบคุมหรือลดพฤติกรรมทีไZ ม่พงึ ปรารถนา

5. ผูน
้ ําก ับการจูงใจ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 10
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 27
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

มกราคม 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

ธ ันวาคม 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีb
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีZ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีZ 014-2-63503-8
Z บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีZ 0-2615-4479
ืZ บริษัท เบอร์ตด
Z หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังZ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงZ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีZ จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
Z า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไZ ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
ID Line: hipotraining
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, กลยุทธ์, การพัฒนา, ทักษะผู ้นํ า, บริหาร, ตนเอง, บริหารลูกน ้อง, เทคนิค, การจูงใจ, ลูกน ้อง
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

