
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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 

10 สดุยอดเครื�องมอื....สูค่วามเป็นเลศิ 
(10 Effective Tools for Excellence) 

 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 

 
25 กุมภาพนัธ ์2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

การทํางานในยคุสมัยนี]  ตอ้งทํางานแขง่ขนักับเวลาทีTผ่านไปอย่างรวดเร็ว  หากพนักงานยังทํางานเหมอืนเดมิ
ทกุวัน  ก็คงไมม่อีะไรเกดิขึ]นเลย  จะดหีรอืไม่  หากใช ้10 สดุยอดเครื�องมอืสูค่วามเป็นเลศิ  มาชว่ยใหก้ารทํางาน
เป็นระเบยีบแบบแผน และเป็นระบบมากขึ]น  นํามาซึTงผลงานอันมีประสทิธภิาพสูงสุด  สรา้งความพงึพอใจใหก้ับ
หัวหนา้งาน และชว่ยลดความเครยีดและความเบืTอหน่ายในการตดิตามงานจากหัวหนา้งานได ้

หลักสูตรนี] ไดจั้ดทําขึ]นเพืTอตอบสนองแนวทางการทํางานของพนักงาน ดว้ยการพัฒนาผลงานใหม้ี
ประสทิธภิาพสงูสดุ โดยการใชเ้ครืTองมอืง่าย ๆ แต่ไดผ้ล   และเป็นทีTน่าพงึพอใจสงูสดุ   
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้แีนวทางสูก่ารทํางานรปูแบบใหม่ กับ 10 สดุยอดเครื�องมอืสูค่วามเป็นเลศิ  ให ้

เหมาะสมกบัสภาวะทีTมกีารแขง่ขนัในยคุปัจจุบนันี]        
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดพั้ฒนาการทํางานสูก่ารเป็นมอือาชพีไดด้ว้ยตนเอง 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดนํ้าความรูท้ีTไดใ้นการอบรม ประยุกตใ์ชก้บัการทํางานสงูสดุตอ่องคก์ร  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Section 1 : จบัจอ้งที�เป้าหมาย มใิชอ่ปุสรรค 
1. วังวนของปัญหา/อปุสรรคในการทํางาน 
2.  สาเหต ุเกดิขึ]นไดอ้ย่างไร  
3. เปลี�ยน !!! การทํางานแบบใหม ่ ดว้ยการจดจ่อยังเป้าหมายและผลลัพธข์องงาน 
4.   กจิกรรม  สรา้งกําลงัใจ ไปใหถ้งึ..เป้าหมาย 

Section 2 : ไขปรศินา 10 สดุยอดเครื�องมอืสูค่วามเป็นเลศิ 
5. ประเภทของเครืTองมอื 
5.1  จับตอ้งได ้(Touchable Tools) 
5.2  จับตอ้งไมไ่ด ้(Untouchable Tools) 

6. เริTมตน้การใชเ้ครืTองมอื...ทํางานทีTดมีชียัไปกวา่ครึTง!!!! 
             6.1  เครืTองมอืชว่ย..วางแผนการทํางานระยะกลาง-ยาว 

6.2  เครืTองมอืชว่ย..จัดระบบงานทีTดดีว้ย   
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6.3  เครืTองมอื..การลําดับการทํางาน  
6.4  เครืTองมอื..เทคโนโลยสีารสนเทศ 

             6.5  เครืTองมอืสรปุผลงานประจําเดอืน  
                 6.6  เครืTองมอื ..สืTอสารเพืTอไปถงึเป้าหมายร่วมกนั  
             6.7  เครืTองมอืชว่ย..ในการวางแผนการทํางานอย่างราบรืTน  
             6.8  เครืTองมอืชว่ย..ทบทวนงานทีTตอ้งทําใหเ้สร็จในแต่ละวัน 
             6.9  เครืTองมอืเตอืนความจํา และการนัดหมาย 
             6.10 เครืTองมอืตรวจสอบการทํางานอย่างสมบรูณ์แบบ 

กจิกรรม  สรา้งสรรคส์ดุยอดเครื�องมอืดว้ยตวัคณุเอง 
Section 3 : การใชส้ดุยอดเครื�องมอือยา่งย ั�งยนื 
7. ปลูกฝังและฝึกฝนการใชเ้ครืTองมอืทํางานอย่างสมํTาเสมอ 
8. เก็บเกีTยว..ความสขุและความสําเร็จทีTไดรั้บจากการใชเ้ครืTองมอื 
9. กจิกรรม  Action Plan เราจะนําสดุยอดเครื�องมอืไปใชใ้นการทํางานไดอ้ยา่งไร? 
10. สรุปคําถาม และคําตอบ 

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

ชําระภายใน วนัที�  25 กมุภาพนัธ ์2563 
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! ชําระภายใน 10 กมุภาพนัธ ์2563 (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 ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์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,10 สดุยอด,เครืTองมอื,ความเป็นเลศิ,Excellence 


