
 

 
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 , hipo-training@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

การพฒันาทกัษะพนกังานปฏบิตักิารสูค่วามเป็นเลศิ 
  

วทิยากร : อาจารยพ์ลกฤต โสลาพากลุ 
ปรญิญาเอก สาขาการจดัการ มหาวทิยาลัยนอรท์กรงุเทพ (Ph.D. Candidate) 

ปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาการจดัการ  
Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members  
ทีVปรกึษาโครงการพัฒนาผูป้ระกอบการใหม ่อตุสาหกรรมส ิVงทอ  (Early Stage)   
วทิยากร ดา้นการพัฒนาองคก์ร การบัญช-ีการเงนิ การบรหิารงานคณุภาพ  

ประสบการณ์บรรยายมากกวา่ 200 องคก์ร ทั dงภาครัฐและเอกชน 
 

8 พฤษภาคม 2563 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีVจดัอบรมอาจเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
หลกัการและเหตผุล 

การพัฒนาทกัษะการทํางานไม่เพยีงแตพั่ฒนาหัวหนา้งานเพยีงอย่างเดยีวเทา่นัdน แต่พนักงานระดับปฏบิัตกิาร
ก็มสีว่นสําคัญวนการขับเคลืVอนใหอ้งคก์รเจรญิเตบิโตกา้วหนา้ไดเ้ชน่กัน ฉะนัdนบทบาทและหนา้ทีVของพนักงานระดับ
ปฏบิัตกิารก็จําเป็นตอ้งพัฒนาเพืVอช่วยผลักดันเป้าหมายขององคก์รใหป้ระสบผลสําเร็จ และช่วยยกระดับฝีมอืการ
ทํางานใหเ้ป็นบุคคลทีVมทีักษะ (Skills) รวมทั dงสรา้งพฤตกิรรม (Behavior) การทํางานใหม่ๆใหท้ันกับยุคทีVมกีาร
เปลีVยนแปลงในยคุ 4.0  
 หลกัสูตร พฒันาทกัษะพนกังานปฏบิตักิารสู่ความเป็นเลศิ เนน้สรา้งความเขา้ใจการทํางานตาม
สถานการณ์ทีVเปลีVยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค 4.0  หรอืเทคโนโลยทีีVมกีีVเปลีVยนแปลงอย่างรวดเร็วเพืVอเพิVมศักยภาพ
ใหม้ปีระสทิธภิาพการทํางานสูงสุดสามารถตอบสนองความตอ้งการและเป้าหมายขององคก์รไดอ้ย่างเต็มประสทิธทิธิ
ภาพ 

 
วตัถปุระสงค:์   

1. เพืVอใหต้ระหนักถงึความสาํคัญของของบทบาทหนา้ทีVการทํางาน 
2. เพืVอนําหลักคดิเชงิบวก การสรา้งความสมัพันธ ์ การบรหิารเวลา และทักษะการคดิเพืVอประยุกตใ์ชใ้นการ

ทํางาน 

หวัขอ้การบรรยาย 
บททีV 1: เรยีนรูบ้ทบาทหนา้ทีV และเสรมิสรา้งทศัเชงิบวกในการทํางาน (Positive Attitude) 

• ทศันคตแิละพฤตกิรรมทีVสาํคัญในการทํางาน 
• สํารวจตนเอง เรยีนรูก้ารทํางานร่วมกบัผูอ้ืVน 
• กรณีศกึษา สรา้งทศันคตเิชงิบวกในการทํางาน 

บททีV 2 : การสืVอสารเพืVอสรา้งความสัมพันธท์ีVดกีับเพืVอนร่วมงาน (Effective Communication) 
• วัตถปุระสงคข์องการสืVอสาร 
• ทกัษะทีVจําเป็นของการสืVอสาร 
• หัวใจสําคัญของการสืVอสาร 
• Workshop เทคนคิการสืVอสารในสถานการณตา่งๆ 

บททีV 3 การบรหิารเวลาอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Effective Time Management) 
• การจัดการเวลาทีVจําเป็นของการทํางาน 
• เทคนคิของนักบรหิารเวลา 
• Workshop การสรา้งความตระหนักในการบรหิารเวลา 

บททีV 4 : ทกัษะการคดิเพืVอพัฒนาการทํางาน 
• การคดิอย่างเป็นระบบ 
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• การสรา้งเป้าหมายเพืVอพัฒนาการทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
• Workshop การเลอืกใชว้ธิคีดิอยา่งเป็นระบบเพืVอพัฒนาการทํางาน 

  ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 8 พฤษภาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 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! ชําระภายใน 23 เมษายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 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 

 
 วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีd 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืVอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV 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, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, การพัฒนาทักษะพนักงาน,การทํางาน 


