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Planning & Organizing 
 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  

บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จ ากดั จากสหรัฐอเมรกิา   
Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จ ากัด จากเยอรมนี 
จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 

 
 

5 มกราคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

U 
 

 
หลกัการและเหตผุล  

 

ในปัจจบุัน ทกุชวีติอยูใ่นภาวะความเรง่รบี งานมากขึน้ภายในกรอบของวนัเวลาท างานทีเ่ทา่เดมิ ทกุธรุกจิทกุ
องคก์รตา่งมุง่หวงัใหพ้นักงานแตล่ะคนท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพือ่ไมต่อ้งเพิม่จ านวนพนักงาน ลด
คา่ใชจ้า่ย และ ลดพืน้ทีส่ านักงานลง ดังนัน้ การพัฒนาความคดิและการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ จงึเป็นสิง่ทีม่ ี
ความส าคัญมากตอ่ผลงาน ตอ่ความส าเร็จของเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้รวมถงึมผีลตอ่ความสขุในชวีติการท างานดว้ย 
 หลักสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหพ้นักงานทกุฝ่ายงาน และผูบ้รหิาร ไดเ้รยีนรู ้การพัฒนาความคดิและการ
วางแผนงานอยา่งเป็นระบบ  อกีทัง้ยังไดเ้รยีนรูเ้รือ่งการท า Planning & Organizing โดยเรยีนรูจ้ากการฝึกปฏบิัตทิ า
กจิกรรมระดมสมองพัฒนาความคดิและการวางแผนงาน  การพัฒนาจดุออ่นและเสรมิสรา้งจดุแข็งของตน รวมทัง้
เคล็ดลับอืน่ๆ ทีจ่ะท าใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมือ่ปฏบิัตงิานจรงิ 

 

 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งเทคนคิการพัฒนาความคดิและการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดล้งมอืปฏบิัตฝึิกฝนการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชเ้รือ่งการพัฒนาความคดิและการวางแผนงานอยา่งเป็น
ระบบ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 

Module 1 : กระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบเพือ่การท า Planning & Organizing 
1. เทคนคิและวธิกีารพัฒนาความคดิอยา่งเป็นระบบ 

 การพัฒนาความคดิเพือ่วางแผนงานอยา่งเป็นระบบ 
2. กจิกรรม Workshop : การพฒันากระบวนความคดิเพือ่วางแผนอยา่งเป็นระบบ 
3. ความคดิอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น เพือ่การวางแผนอยา่งเป็นระบบ 

 ความคดิเชงิกลยทุธ ์
 ความคดิสรา้งสรรค ์
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Module 2 : การท า Planning & Organizing 

4. ประเภทของแผน 
5. การก าหนดงานหลักและงานรอง ในแผน 

 การจัดล าดับความส าคัญของงาน โดยก าหนดเกณฑท์ีจ่ าเป็น 
 การก าหนดเป้าหมายของงาน 

6. วธิแีละเทคนคิในการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
7. การวเิคราะหส์ถานการณ์เพือ่ประกอบการวางแผน 
8. กจิกรรม Workshop : การวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
9. การท า Organizing เพือ่ใหส้อดประสานกบัแผนทีว่างไว ้

 การจัดสรรคน 
 การจัดสรรเวลา 
 การจัดสรรวสัด/ุอปุกรณ ์

 การจัดสรรงบประมาณ  
10. กจิกรรม Workshop: การท า Organizing 
11. แนวทางและกลยทุธเ์พือ่น าแผนไปประยกุตใ์ชแ้ละปฏบิัต ิ

 ทบทวน ตดิตามและประเมนิผลของแผน 
 การปรับปรงุและพัฒนาแผน 

12.ถาม – ตอบ 
 

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

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 

วธิกีารช าระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี้ 

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

1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 
          ชือ่บญัช ีบรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   

         (พรอ้มน าสง่หลกัฐานการช าระเงนิใหเ้จา้หนา้ทีผ่า่น E-mail หรอื line)  
2.  ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 

3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 

     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   

 
อบรม, สมัมนา, okrs, พัฒนาองคก์ร ,  OBJECTIVES AND KEY RESULTS, KEY RESULTS , 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 

 Tel. : 086-318-3152  
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 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ ี ่ 

 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

12.  
 

 
 
 
อบรม, สมัมนา, การวางแผน การออกแบบความคดิ,การพัฒนาความคดิ,การคดิอย่างเป็นระบบ,การวางแผนอย่างเป็นระบบ,Planning , 
Organzing 

mailto:hipotraining@gmail.com
mailto:hipotraining@hotmail.com
mailto:info@hipotraining.com
http://www.hipotraining.co.th/
mailto:hipotraining@gmail.com
http://www.facebook.com/HIPOtraining

