
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 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  

การพฒันาทกัษะการทาํงาน เพื�อมุง่สูค่วามสาํเร็จ 
 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 
 

7 มถินุายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 
 

*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
 การพัฒนาทกัษะในการทํางานของพนักงานถอืเป็นภารกจิอยา่งหนึTงทีTองคก์รไมค่วรมองขา้ม การพัฒนาทกัษะ
มดีว้ยกนัหลายดา้น เชน่ ทกัษะดา้นความคดิ ทกัษะในการแกไ้ขปัญหา ทักษะในการทํางานรว่มกบัผูอ้ืTน ทกัษะในการ
สืTอสาร ทกัษะการวางแผน การบรหิารเวลา เป็นตน้ ซึTงทกัษะตา่ง ๆ เหล่านีbลว้นมคีวามจําเป็นสําหรับบคุลากรใน
องคก์รเพืTอใหส้ามารถปฏบิตังิานไดส้าํเร็จตามเป้าหมายทีTวางไว.้... 
 หลักสตูรนีb…จงึพัฒนาขึbนมาเพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการพัฒนาทกัษะในการทํางานในดา้นตา่ง ๆ 
รวมทั bง การระดมทํากจิกรรมดา้นการพัฒนาทกัษะการทํางาน เมืTอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อ
ยอดความรูใ้นเรืTองนีbไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถงึแนวทางการพัฒนาทกัษะดา้นตา่ง ๆ 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุในการพัฒนาตนเอง 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 
Module 1: เรยีนรู.้..พฒันาทกัษะ...เพื�อความสาํเร็จ 

1. เขา้ใจถงึความสําคัญของการพัฒนาทักษะในการทํางาน 
2. เรยีนรูท้กัษะดา้นต่าง ๆ  

• ความคดิ  
• การวางแผน 
• การแกไ้ขปัญหา การตัดสนิใจ 
• การสืTอสารและประสานงาน 

3. กระบวนการในการพัฒนาทกัษะการทํางาน 
4. เรยีนรูก้ารวเิคราะหต์นเองเพืTอพัฒนาทกัษะดา้นตา่ง ๆ 

• จุดแข็ง...จุดออ่น 
5. กจิกรรม “วเิคราะหต์นเอง” เพื�อพฒันาทกัษะในการทํางาน 
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Module 2: พฒันาทกัษะดา้นตา่งๆ...เพื�อพชิติความสําเร็จตามเป้าหมาย 
6. เทคนคิการพัฒนาดา้นความคดิ 
7. เทคนคิพัฒนาทกัษะการวางแผน 
8. เทคนคิการพัฒนาทกัษะดา้นการสืTอสารและประสานงาน  
9. เทคนคิการเป็น....นักแกไ้ขปัญหา...นักตัดสนิใจทีTด ี
10. กจิกรรม...พฒันาความคดิ...สรา้งสรรคก์ารทํางาน 
11. กจิกรรม...รูจ้กัวางแผน...เพื�อการทํางานที�เป็นระบบ 
12. กจิกรรม...กลา้ตดัสนิใจ...แกป้ญัหาเป็น 
13. กจิกรรม...การสื�อสาร...ฟงัใหเ้ขา้ใจ....พดูใหต้รงประเด็น 
14. สรุป คําถาม และ คําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 7 มถินุายน 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายในวนัที� 23 พฤษภาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีb 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ขาย, ตลาด, พลกิวธิคีดิ, พชิติ, ยอดขาย, selling, thinking, เป้าหมาย, ยอดขาย, ทัศนคต ิ


