
 

 
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  

การพฒันาทกัษะของพนกังานในการทาํงาน 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยใชส้ตูร ABC 

 
 

 

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 
 

22 พฤษภาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 **สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 การพัฒนาทกัษะการทํางานของพนักงานถอืเป็นภารกจิอยา่งหนึTงทีTองคก์รไม่ควรมองขา้ม การพัฒนาทักษะมี
ดว้ยกนัหลายดา้น เชน่ ทักษะดา้นความคดิ ทักษะการวางแผน ทกัษะในการแกไ้ขปัญหา และ การตัดสนิใจ  เป็นตน้ 
.... หลักสตูรนีb เนน้การนําสตูร ABC มาใชใ้นการพัฒนาทักษะเพืTอเพิTมประสทิธภิาพ 

หลักสตูรนีb…จงึพัฒนาขึbนมา เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการพัฒนาทักษะในการทํางานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ  โดยการนําสตูร ABC มาประยุกตใ์ช ้โดยผ่านการทํากจิกรรม เมืTอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถ
ประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูใ้นเรืTองนีbไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจหลักการของสตูร ABC  
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถงึแนวทางและเรยีนรูก้ารพัฒนาทักษะในดา้นต่าง ๆ โดยใชส้ตูร ABC 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุในการพัฒนาตนเอง 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

Module 1: เรยีนรูห้ลกัการของสตูร ABC 
1. สตูร ABC 

• เรยีนรูค้วามสาํคัญของสตูร ABC 
• เทคนคิการใชส้ตูร ABC ในการทํางาน 

2. สตูร 123 
• เรยีนรูค้วามสาํคัญของสตูร 123 
• เทคนคิการใชส้ตูร 123 ในการทํางาน 

3. ทกัษะจําเป็นสําหรับพนักงานในการทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4. เรยีนรูก้ารวเิคราะหต์นเองเพืTอพัฒนาทกัษะดา้นตา่ง ๆ ดว้ยสตูร ABC  

• จุดแข็ง …จุดออ่น 
5. กจิกรรม.. สตูร ABC กบัการวเิคราะหต์นเอง 

Module 2: สตูร ABC กบัการพฒันาทกัษะดา้นตา่งๆ เพื�อพฒันาการทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
6. ทกัษะดา้น ความคดิ  
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• เทคนคิและวธิกีารพัฒนาความคดิเพืTอการทํางานทีTมปีระสทิธภิาพ 
• การใชส้ตูร ABC เพืTอการพัฒนาความคดิ 
• การใชส้ตูร 123 เพืTอการพัฒนาความคดิ 

7. กจิกรรม...สตูร ABC กบัการพฒันาความคดิ...สรา้งสรรคก์ารทํางาน 
8. ทกัษะการวางแผน 

• เทคนคิและวธิกีารพัฒนาการวางแผนเพืTอการทํางานทีTมปีระสทิธภิาพ 
• การใชส้ตูร ABC เพืTอการพัฒนาการวางแผน 
• การใชส้ตูร 123 เพืTอการพัฒนาการวางแผน 

9. กจิกรรม...สตูร ABC กบัการรูจ้กัวางแผน...เพื�อการทํางานที�เป็นระบบ 
10. ทกัษะการแกไ้ขปญัหาและการตดัสนิใจ 

• เทคนคิและวธิกีารพัฒนาการแกไ้ขปัญหาและการตัดสนิใจเพืTอการทํางานทีTมปีระสทิธภิาพ 
• การใชส้ตูร ABC เพืTอการพัฒนาการแกไ้ขปัญหาและการตัดสนิใจ 
• การใชส้ตูร 123 เพืTอการพัฒนาการแกไ้ขปัญหาและการตัดสนิใจ 

11. กจิกรรม...สตูร ABC กบัการกลา้ตดัสนิใจ...แกป้ญัหาเป็น 
12. ทกัษะการสื�อสารและประสานงาน 

• เทคนคิและวธิกีารพัฒนาการสืTอสารและประสานงานเพืTอการทํางานทีTมปีระสทิธภิาพ 
• การใชส้ตูร ABC เพืTอการพัฒนาการสืTอสารและประสานงาน 
• การใชส้ตูร 123 เพืTอการพัฒนาการสืTอสารและประสานงาน 

13. กจิกรรม...สตูร ABC กบัการสื�อสาร...ฟงัใหเ้ขา้ใจ....พดูใหต้รงประเด็น 
14. สรปุคําถาม และ คาํตอบ 

 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                              
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 22 พฤษภาคม 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� 7 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 บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
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: 
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บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, การพัฒนาทักษะ, การทํางาน, ประสทิธภิาพ, สตูรABC ,เพิTมประสทิธภิาพการทํางาน, ความคดิ, การวางแผน ,การแกไ้ข ้
ปัญหา 


