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Planning & Organizing 
 
 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 
 
 

1 มถินุายน 2563 
9.00 – 16.00 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

U 

 

 
หลกัการและเหตผุล  

 
ในปัจจุบนั ทกุชวีติอยูใ่นภาวะความเร่งรบี งานมากขึ_นภายในกรอบของวันเวลาทํางานทีTเทา่เดมิ ทกุธรุกจิทกุ

องคก์รตา่งมุ่งหวังใหพ้นักงานแต่ละคนทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึ_น เพืTอไมต่อ้งเพิTมจํานวนพนักงาน ลด
คา่ใชจ่้าย และ ลดพื_นทีTสํานักงานลง ดังนั_น การพัฒนาความคดิและการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ จงึเป็นสิTงทีTมี
ความสําคัญมากตอ่ผลงาน ต่อความสําเร็จของเป้าหมายทีTไดว้างไว ้รวมถงึมผีลต่อความสขุในชวีติการทํางานดว้ย 
 หลักสตูรนี_จงึไดพั้ฒนาขึ_นมาเพืTอใหพ้นักงานทกุฝ่ายงาน และผูบ้รหิาร ไดเ้รยีนรู ้การพัฒนาความคดิและการ
วางแผนงานอย่างเป็นระบบ  อกีทั _งยังไดเ้รยีนรูเ้รืTองการทํา Planning & Organizing โดยเรยีนรูจ้ากการฝึกปฏบิตัทํิา
กจิกรรมระดมสมองพัฒนาความคดิและการวางแผนงาน  การพัฒนาจุดอ่อนและเสรมิสรา้งจุดแข็งของตน รวมทั _ง
เคล็ดลับอืTนๆ ทีTจะทําใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมืTอปฏบิตังิานจรงิ 
 
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืTอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืTองเทคนคิการพัฒนาความคดิและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดล้งมอืปฏบิตัฝึิกฝนการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTไดไ้ปประยกุตใ์ชเ้รืTองการพัฒนาความคดิและการวางแผนงานอยา่งเป็น
ระบบ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 

Module 1 : กระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบเพื�อการทํา Planning & Organizing 
1. เทคนคิและวธิกีารพัฒนาความคดิอยา่งเป็นระบบ 

• การพัฒนาความคดิเพืTอวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ 
2. กจิกรรม Workshop : การพฒันากระบวนความคดิเพื�อวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
3. ความคดิอืTนๆ ทีTจําเป็น เพืTอการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

• ความคดิเชงิกลยทุธ ์
• ความคดิสรา้งสรรค ์
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Module 2 : การทํา Planning & Organizing 

4. ประเภทของแผน 
5. การกําหนดงานหลักและงานรอง ในแผน 

• การจัดลําดับความสําคัญของงาน โดยกําหนดเกณฑท์ีTจําเป็น 
• การกําหนดเป้าหมายของงาน 

6. วธิแีละเทคนคิในการวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
7. การวเิคราะหส์ถานการณ์เพืTอประกอบการวางแผน 
8. กจิกรรม Workshop : การวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
9. การทํา Organizing เพื�อใหส้อดประสานกบัแผนที�วางไว ้

• การจัดสรรคน 
• การจัดสรรเวลา 
• การจัดสรรวัสด/ุอุปกรณ ์
• การจัดสรรงบประมาณ  

10. กจิกรรม Workshop: การทํา Organizing 
11. แนวทางและกลยุทธเ์พืTอนําแผนไปประยุกตใ์ชแ้ละปฏบิตั ิ

• ทบทวน ตดิตามและประเมนิผลของแผน 
• การปรับปรุงและพัฒนาแผน 

12. ถาม – ตอบ  
 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 1 มถินุายน 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 18 พฤษภาคม 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 ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ 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 ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
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   
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT 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, การวางแผน การออกแบบความคดิ,การพัฒนาความคดิ,การคดิอย่างเป็นระบบ,การวางแผนอย่างเป็นระบบ,Planning , 
Organzing 


