
 

 
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  

 การเพิ�มประสทิธภิาพและแกป้ญัหาในการทํางาน 
เพื�อมุง่สูค่วามสาํเร็จ 

 
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงวงการมากกวา่ 25 ปี 
 
 

17 เมษายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
หลกัการและเหตผุล 
 งานมคีวามจําเป็นต่อการดํารงชวีติของคนทกุคน...การเพิRมประสทิธภิาพและการแกไ้ขปัญหาในการทํางาน
ของบคุลากรจงึถอืเป็นปัจจัยสําคัญขององคก์ร เนืRองจากปัจจุบันการแขง่ขนัทางดา้นธรุกจิมคีวามรุนแรงมากขึVน.....ถา้
หากบคุลากรในองคก์รขาดความกระตอืรอืรน้ ไมเ่พิRมประสทิธภิาพและไม่รูจั้กการแกไ้ขปัญหาในการทํางานของ
ตนเอง เป็นไปไดย้ากทีRองคก์รจะประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีRวางไว ้การเพิ�มประสทิธภิาพและการแกไ้ข
ปญัหาในการทํางานจงึเป็นเรื�องที�องคก์รควรใหค้วามสําคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ เพราะถา้บคุลากรมปีระสทิธภิาพ
ยอ่มสง่ผลใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จไดต้ามเป้าหมายทีRวางไวอ้ยา่งแน่นอน 
 หลักสตูรนีVพัฒนาขึVนมาเพืRอ ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู…้.เทคนคิการเพิ�มประสทิธภิาพและการแกไ้ขปัญหา
ในการทํางาน รวมทั Vง การร่วมระดมทํากจิกรรมดา้นการพัฒนาทกัษะการทํางาน เมืRอจบการอบรมผูเ้ขา้สัมมนาจะ
สามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูใ้นเรืRองนีVไดด้ว้ยตนเอง… 
 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถงึความสําคัญในการพัฒนาทกัษะการทํางานของตนเอง 
2. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการพัฒนาทักษะการทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถรูเ้ทคนคิการแกไ้ขปัญหาในการทํางาน 
4. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีRได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุในการพัฒนาตนเองและองคก์ร 

 
 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1: ประสทิธภิาพในการทํางาน 

1. ความสาํคญัของการพฒันาประสทิธภิาพในการทํางาน 
2. ข ัPนตอนในการพฒันาประสทิธภิาพในการทํางานของตนเอง 

• กาํหนดเป้าหมาย และ วางแผน 
• ลงมอืปฏบิตั ิ
• ตรวจสอบ 
• ปรบัปรงุ...พฒันา...แกไ้ข 



 

 
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  

3. กจิกรรม “วเิคราะหต์นเอง” เพื�อพฒันาประสทิธภิาพในการทํางาน 
4. กจิกรรม ”การเพิ�มประสทิธภิาพในการทํางาน” เพื�อมุง่สูค่วามสาํเร็จ 

 
Module 2: การแกไ้ขปัญหาและอปุสรรคในการทํางาน 

5. วเิคราะหต์น้ตอของปัญหาอย่างถกูตอ้ง 
6. การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน 
7. กจิกรรม...วเิคราะหต์น้ตอของปัญหา 
8. กจิกรรม...การแกไ้ขปัญหาและอปุสรรคอยา่งสรา้งสรรค ์
9. เทคนคิการทํางานอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และสมบรูณ์ 
10. ทศันคตทิีRดตีอ่การทํางาน 
11. สรา้งแรงจูงใจในการทํางาน 
12. สรุป คําถาม และ คําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                              
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 17 เมษายน 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! ชําระภายในวนัที� 2 เมษายน 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 ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืRอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR 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 
 
 


