
Outline Hipo 

 
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   

การพฒันาการตนเองใหท้าํงาน 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และ มคีวามสขุ 

 
 
 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

 

3 สงิหาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
หลกัการและเหตผุล 
          ในการดําเนนิชวีติและการทํางานของแตล่ะคนยอ่มปรารถนาความสขุ และประสบความสําเร็จในหลายๆ ดา้น 
จงึจําเป็นตอ้งพัฒนาตัวเองมากกว่าผูอ้ืTน ในการประสบความสาํเร็จไดนั้cนตอ้งอาศัยความรู ้ทักษะ และ ทศันคต ิควบคู่
กนัไป  แตท่ว่าการประสบความสําเร็จทีTแทจ้รงิ ไม่ใชเ่พยีงการบรรลุเป้าหมายในการทํางานเทา่นัcน แต่จะตอ้งมี
ความสขุในการทํางานเชน่เดยีวกัน 
            หลักสตูรนีc จงึพัฒนาขึcนเพืTอผูเ้ขา้รับการอบรม ไดนํ้าความรู ้เทคนคิตา่งๆ เพืTอฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให ้
ทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และ รูจั้กวธิกีารสรา้งใหตั้วเองมคีวามสขุในการทํางาน  โดยผูเ้ขา้อบรมจะไดร้่วมทํา
กจิกรรมตา่งๆ เพืTอฝึกฝนและพัฒนาตนเองใหเ้กง่ขึcน และ เมืTอจบการอบรมแลว้ ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถประยุกตแ์ละตอ่
ยอดความรูเ้รืTองนีcไดอ้ย่างสมัฤทธิfผลดว้ยตนเอง 
 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึความสําคัญของการพัฒนาตนเอง พัฒนาทกัษะ ในการทํางานสูค่วามสําเร็จ 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําวธิพัีฒนาตัวเองใหเ้ป็นคนเกง่ คนฉลาด และ ประสบความสําเร็จ 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู ้เทคนคิ การสรา้งความสขุในทํางาน และ การใชช้วีติ 
4. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTไดรั้บจากการอบรมไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพ
มากยิTงขึcน 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1: หวัใจสาํคญั…ของการพฒันาตนเองใหท้ํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
1. เหตุผลและความสําคัญของการพัฒนาตนเองในการทํางาน 
2. การพัฒนาตนเองโดยยดึหลัก Competency (ความสามารถ) เพืTอสรา้งประสทิธภิาพในการทํางาน 

• ความรู ้
- ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
- องคก์ร 
- คูแ่ขง่ 
- ความรูร้อบตัว 
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• ทกัษะ 
- การคดิ 
- การวางแผน 
- การสืTอสารและประสานงาน 
- การแกไ้ขปัญหาและตัดสนิใจ 

• ทศันคต ิ
- คดิบวก ไมค่ดิลบ 
- มุง่มัTนสูค่วามสําเร็จ 
- มุง่มัTนสรา้งความสขุใหก้ับตัวเอง 

3. กจิกรรม Workshop พฒันาตนเองโดยยดึหลกั Competency (ความสามารถ) 
• วเิคราะหส์ ิ�งที�ตนเองขาดหาย....เพื�อพฒันาใหถ้กูจดุ 

4. การพัฒนาทกัษะเฉพาะ...เพืTอใหทํ้างานไดอ้ยา่งไม่มขีอ้ผดิพลาด  
• การพัฒนาความคดิ  
• การพัฒนาทกัษะการวางแผนใหเ้ป็นระบบดว้ยหลัก P D C A 
• การพัฒนาดา้นการสืTอสารและประสานงาน 
• การพัฒนาทกัษะการแกไ้ขปัญหา...และตัดสนิใจทีTด ี

5. กจิกรรม Workshop : เกง่ใหส้ดุ สขุไปกบังาน 
6. วธิพัีฒนาตัวเองใหเ้ป็นคนเกง่ คนฉลาด และ ประสบความสําเร็จ 

• กลา้คดิ กลา้ลงมอืทําสิTงใหม ่ๆ  
• ไมห่ยุดยั cงทีTจะพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ 
• คดิวา่ปัญหาคอืความทา้ทาย  ไมใ่ช!่!! อุปสรรค 

Module 2: การเสรมิสรา้งความสขุเพื�อมุง่สูค่วามสาํเร็จในการทํางาน 
7. เป้าหมายในงาน และ เป้าหมายในชวีติ 
8. เรยีนรู ้5 เทคนคิ สรา้งสขุ ในการทํางานและการใชช้วีติ 

• เกง่งาน เกง่ใชช้วีติ 
• ตระหนักรูแ้ละเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ืTน 
• ไมส่รา้งศตัรู  สรา้งมนุษยส์มัพันธ ์
• พอเพยีง ไมฟุ่่ มเฟือย 
• สขุภาพด ีไมม่โีรค 

9. กจิกรรม Workshop : ต ัXงเป้าหมายสรา้งความสขุใหก้บัตนเอง 
10. การปรบัทศันคต…ิเปลี�ยนความคดิพชิติความสขุในการทํางาน 
11. การสรา้งแรงจูงใจ และ พลังใหต้นเอง  
12. การฝ่าฟันปัญหา อปุสรรค และ สรา้งความสําเร็จใหต้นเอง 
13. กจิกรรม : สรา้งงาน สรา้งชวีติ สรา้งความสขุ 
14. สรุป คําถามและคําตอบ 
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
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 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
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 ดงันีc 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ 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 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: 
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.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
อบรม, สมัมนา, การพัฒนาตนเอง, Competency,การทํางาน,มคีวามสขุ,เทคนคิ,ฝึกอบรม 


