
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

การบรหิารจดัการคนเกง่ 
 

วทิยากร: อาจารยไ์พรชั  วนสับดไีพศาล 
ปรญิญาโทการตลาด ม.รามคาํแหง, ปรญิญาตร ีโทรคมนาคม ม.เทคโนโลยมีหานคร 

เป็นอาจารยพ์เิศษใหก้ับภาครัฐ อาท ิกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลงั, ศนูยฝึ์กอบรมกรงุเทพฯ, 
TOT, CAT Telecom และเป็นทีTปรกึษาใหก้บัทั Uงภาครัฐและเอกชนดา้นบคุคล งานขายการตลาด บรกิาร 
อาท ิบจก. เมอืงไทยเมเนจเมน้ท,์ บจก. สมมาตร คอรเ์ปอเรท แอนส ์เซอรว์สิ, บจก. นํUานมไทย, 
บจก. เอ็นเค ปริUนติUง เทคโนโลย,ี บจก. ปัUงงว่นหล ีมคีวามชาํนาญมากดว้ยประสบการณ์ตรง 

14 ธนัวาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีTจัดสมัมนาอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
โลกของการดําเนนิธรุกจิในปัจจุบนัมกีารเปลีTยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ในสมัยกอ่นมคํีากลา่วทีTวา่ “ปลาใหญ่กนิปลาเล็ก” 
มาในยุคปัจจุบนัและอนาคต คํากลา่วในอดตีไดถ้กูเปลีTยนไปแลว้ “ปลาทีTเร็วกวา่(แมจ้ะตัวเล็ก) ย่อมกนิปลาทีTชา้กว่า(แม ้
จะตัวใหญ่)” ความเร็วในยุคปัจจุบันถือเป็นกุญแจแห่งความสําเร็จทีTจะนําพาธุรกจิใหอ้ยู่รอด และนัTนก็หมายความว่า 
ธรุกจิทีTสอดรับกับการเปลีTยนแปลงทีTรวดเร็วนัUนจะตอ้งมคีนเป็นตัวขับเคลืTอน องคก์รตอ้งมคีนเกง่ทีTจะเป็นหัวจักรในการ
ขับเคลืTอนดําเนนิงานขององคก์รใหส้อดรับกับการผันผวนต่อการแข่งขันในเศรษฐกจิโลก ดังนัUน คนเกง่ทีTองคก์รตอ้งม ี
ตอ้งเป็นคนทีTมทัีกษะเทคนคิในหลายๆดา้น ความรูใ้นเรืTองงาน,เรืTองคน,เรืTองขา่วสาร,เรืTองการรับมอื,เรืTองการวางระบบ 
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา ไหวพรบิเฉพาะทาง และความรวดเร็วทีTจะรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตทีTอาจจะ
เกดิขึUน บรหิารความเสีTยง บรหิารความสําเร็จในระยะสั Uน,กลาง,ยาว คนเก่งตอ้งมีกลยุทธใ์นการบรหิารทั UงในเรืTองคน,
เรืTองงาน,เรืTองเทคโนโลย ีอีกทั Uงคนเก่งจําเป็นตอ้งเรยีนรูว้ธิกีารอัพเกรดในแขนงงานต่างๆ ทั Uงการอัพเกรดตนเองและ
เป็นผูส้อนการอัพเกรดใหก้ับผูอ้ืTน ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดเ้รยีนรูก้ารวางระบบ คัดสรร ปรับเปลีTยน พัฒนา สรา้งสรรค ์
รักษา ต่อยอด สบืทอด เพืTอใหไ้ดค้นเกง่เขา้มาทําหนา้ทีTขับเคลืTอนองคก์รใหเ้กดิศกัยภาพทีTสงูกวา่คู่แข่ง คนเก่งหนึTงคน
อาจจะไม่ไดม้ีความสามารถมากกว่าคนปกตทิัTวไปนัก แต่คนเก่งหนึTงคน(หรือคนทีTกําลังจะเก่ง)จะตอ้งรูว้ธิีในการ
อัพเกรดตนเองและผูอ้ืTน นัTนจงึเป็นสิTงทีTสําคัญในการสรา้งคนๆหนึTงใหเ้กง่ขึUนมา 
 

วตัถปุระสงค:์   
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจภาพรวมการบรหิารคนเกง่ 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถวางระบบ คัดสรร ปรับเปลีTยน พัฒนา สรา้งสรรค ์รักษา ตอ่ยอด สบืทอด อย่าง
เป็นระบบและมขีั UนตอนทีTแน่ชดั 

3. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถบรหิารจัดการคนเกง่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดม้ตีน้แบบคนเกง่ทีTสอดรับกบัการเปลีTยนแปลงทีTรวดเร็ว 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
1. เรยีนรูแ้นวคดิการบรหิารจัดการคนเกง่ 
2. เรยีนรูภ้าพรวมของการวางกลยุทธก์ารบรหิารจัดการคนเกง่ 

• วางระบบ 
• คัดสรร 
• ปรับเปลีTยน 
• พัฒนา 
• สรา้งสรรค ์
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• รักษา 
• ตอ่ยอด 
• สบืทอด 

3. สิTงทีTคนเกง่ตอ้งม ี
4. สิTงทีTคนเกง่ตอ้งเปลีTยน/ยอมรับ 
5. คนเกง่ตา่งจากคนทัTวไปอย่างไร 
6. ขั Uนตอนการบรหิารจัดการคนเกง่ 
7. การวางสถานะปฏบิัตใิหค้นเกง่ขององคก์ร 
8. การวางแผนเสน้ทางเตบิโตในสายงานใหก้บัคนเกง่ 
9. ฝึกประยกุตใ์หค้นเกง่นําศกัยภาพทีTสงูไปใชข้บัเคลืTอนองคก์ร 
10. เรยีนรูแ้นวทางในการประเมนิคนเกง่ 
11. Workshop แบง่กลุม่ฝึกปฏบิตั ิ

• ใหโ้จทยก์ารบรหิารคนเกง่ 
• วเิคราะหผ์ลสมัฤทธิhทีTเกดิขึUน 
• ผูเ้ขา้รับการอบรมและวทิยากร ร่วมกนัวเิคราะหค์วามสําเร็จของแตล่ะกลุม่ทีTนําเสนอ 
• วทิยากรใหผ้ลลัพธท์ีTไดข้องเวริก์ชอ็บนีU 

12. สรุปเนืUอหาแลกเปลีTยนการเรยีนรูด้ว้ยการวเิคราะหจ์ากผูเ้ขา้รับการอบรม 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 14 ธนัวาคม 2561 

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 29 พฤศจกิายน 2561 (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 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีU 
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.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท 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.com,www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
อบรม, สมัมนา, หัวหนา้งาน, บรหิาร, บรหิาร, จัดการคนเกง่ 


