
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

การพฒันาทกัษะพนกังานปฏบิตักิารสูค่วามเป็นเลศิ 
  

วทิยากร : อาจารยพ์ลกฤต โสลาพากลุ 
ปรญิญาเอก สาขาการจัดการ มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ (Ph.D. Candidate) 

ปรญิญาโทจากมหาวทิยาลัยรามค าแหง สาขาการจัดการ  

Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members  
ทีป่รกึษาโครงการพัฒนาผูป้ระกอบการใหม ่อตุสาหกรรมสิง่ทอ  (Early Stage)   

วทิยากร ดา้นการพัฒนาองคก์ร การบัญช-ีการเงนิ การบรหิารงานคณุภาพ  

ประสบการณ์บรรยายมากกวา่ 200 องคก์ร ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

 

8 พฤษภาคม 2563 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจ่ดัอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
การพัฒนาทักษะการท างานไม่เพยีงแตพ่ัฒนาหัวหนา้งานเพยีงอย่างเดยีวเทา่นัน้ แตพ่นักงานระดับปฏบิัตกิาร

ก็มสีว่นส าคัญวนการขับเคลือ่นใหอ้งคก์รเจรญิเตบิโตกา้วหนา้ไดเ้ชน่กัน ฉะนัน้บทบาทและหนา้ทีข่องพนักงานระดับ
ปฏบิัตกิารก็จ าเป็นตอ้งพัฒนาเพื่อช่วยผลักดันเป้าหมายขององคก์รใหป้ระสบผลส าเร็จ และช่วยยกระดับฝีมือการ
ท างานใหเ้ป็นบุคคลที่มีทักษะ (Skills) รวมทัง้สรา้งพฤตกิรรม (Behavior) การท างานใหม่ๆใหท้ันกับยุคที่มีการ
เปลีย่นแปลงในยคุ 4.0  
 หลกัสูตร พฒันาทกัษะพนกังานปฏบิตักิารสู่ความเป็นเลศิ เนน้สรา้งความเขา้ใจการท างานตาม
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็วในยุค 4.0  หรอืเทคโนโลยทีีม่กี ีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วเพือ่เพิม่ศักยภาพ
ใหม้ปีระสทิธภิาพการท างานสงูสดุสามารถตอบสนองความตอ้งการและเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งเต็มประสทิธทิธิ
ภาพ 

 

วตัถปุระสงค:์   
1. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความส าคัญของของบทบาทหนา้ทีก่ารท างาน 
2. เพื่อน าหลักคดิเชงิบวก การสรา้งความสัมพันธ ์การบรหิารเวลา และทักษะการคดิเพือ่ประยุกตใ์ชใ้นการ

ท างาน 

หวัขอ้การบรรยาย 
บทที ่1: เรยีนรูบ้ทบาทหนา้ที ่และเสรมิสรา้งทัศเชงิบวกในการท างาน (Positive Attitude) 

• ทัศนคตแิละพฤตกิรรมทีส่ าคัญในการท างาน 
• ส ารวจตนเอง เรยีนรูก้ารท างานร่วมกบัผูอ้ืน่ 
• กรณีศกึษา สรา้งทัศนคตเิชงิบวกในการท างาน 

บทที ่2 : การสือ่สารเพือ่สรา้งความสมัพันธท์ีด่กีบัเพือ่นรว่มงาน (Effective Communication) 
• วัตถปุระสงคข์องการสือ่สาร 
• ทักษะทีจ่ าเป็นของการสือ่สาร 

• หัวใจส าคัญของการสือ่สาร 
• Workshop เทคนคิการสือ่สารในสถานการณตา่งๆ 

บทที ่3 การบรหิารเวลาอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Effective Time Management) 
• การจัดการเวลาทีจ่ าเป็นของการท างาน 
• เทคนคิของนักบรหิารเวลา 
• Workshop การสรา้งความตระหนักในการบรหิารเวลา 

บทที ่4 : ทักษะการคดิเพือ่พัฒนาการท างาน 
• การคดิอยา่งเป็นระบบ 
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• การสรา้งเป้าหมายเพือ่พัฒนาการท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• Workshop การเลอืกใชว้ธิคีดิอยา่งเป็นระบบเพือ่พฒันาการท างาน 

  ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ช าระภายใน 8 พฤษภาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 

สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ช าระภายใน 23 เมษายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์ าเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 4,300.00 301.00 129.00 4472.00 4,601.00 

สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

 
 วธิกีารช าระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังนี้ 

1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 

1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 
          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด   

          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  
          พรอ้มระบุชือ่บรษัิท เบอรต์ดิต่อของท่าน และชือ่หลักสตูร 

2.  ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จ่าย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด 
3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 

     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   

     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 

บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด 

โทรศัพท:์ 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 ีไลน์: hipotraining 
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, การพัฒนาทักษะพนักงาน,การท างาน 
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