
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 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  

Modern Business Management 
(การบรหิารจัดการธรุกจิสมยัใหม ่สําหรับผูบ้รหิาร)  

 
 

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

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีYมากดว้ยคุณภาพกวา่ 30 ปี 
 
 

13 สงิหาคม 2563 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีYจัดอบรมอาจเปลีYยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 
 ในยุคสมัยใหม่ทีYการแขง่ขันทางธรุกจินั_นสงูขึ_น ทกุองคก์รนั_นลว้นตอ้งการผูบ้รหิารทีYมคีวามรู ้ ความสามารถใน
การบรหิารงานในทกุๆ ดา้น ไมว่่าจะเป็น การบรหิารงานเพืYอสรา้งประสทิธภิาพในการบรหิารองคใ์หเ้ป็นองคก์รยคุ
ใหม ่  การบรหิารคนใหไ้ด ้ “คนเกง่” และ “คนด”ี ทีYองคก์รตอ้ง รวมไปถงึการบรหิารองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแหง่
ความสขุ โดยมเีป้าหมายทีYชดัเจนในการสรา้งและพัฒนาองคก์รใหแ้ข็งแกร่งยิYงขึ_นไป  
 หลักสตูรนี_จงึไดพั้ฒนาขึ_นมาเพืYอตอบสนองให ้ ผูบ้รหิาร ไดเ้รยีนรู ้ วธิกีารสรา้งประสทิธใิหก้บัองคก์ร การ
พัฒนาบคุคลกรในองคก์รใหเ้ป็นคนเกง่ คนด ี และสามารถสรา้งวัฒนธรรมองคก์รใหก้ลายเป็นองคก์รแห่งความสขุได ้ 
เมืYอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูใ้นเรืYองนี_ ไดด้ว้ยดว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืYอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูว้ธิบีรหิารงานเพืYอสรา้งประสทิธภิาพองคก์รใหเ้ป็นองคก์รยคุใหม ่
2. เพืYอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถบรหิารคนเพืYอใหไ้ด ้“คนเกง่” และ “คนด”ี ทีYองคก์รตอ้งการ 
3. เพืYอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถบรหิารองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสขุ 
4. เพืYอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีYไดรั้บไปตอ่ยอดธรุกจิจนเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
Module 1 การสรา้งประสทิธภิาพองคก์รใหเ้ป็นองคก์รยคุใหม ่
1. การสรา้งองคก์รใหเ้ป็นองคก์รทีYชาญฉลาด (Smart)  

• สรา้งวัฒนธรรมฝึกคดิ ฝึกทํา ฝึกแกปั้ญหา 
2. การปลูกฝังภาวะผูนํ้าใหท้กุคนในองคก์รสามารถนําตัวเองได ้(Self – directed) 

• หาความกลัวในใจลูกนอ้ง....ทีYทําใหไ้มก่ลา้นํา ไมก่ลา้คดิ 
• กระตกุกระตุน้....ความเป็นผูนํ้าในตัวลกูนอ้ง 

3. การสรา้งจติสํานกึสรา้งรายไดใ้หอ้งคก์ร  (Revenue) 
• การวเิคราะหจุ์ดออ่น จุดแข็งขององคก์ร 
• การพัฒนาฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดใหเ้ป็นผูนํ้าแห่งการสรา้งรายได ้
• การวางแผนและแกปั้ญหาในงานบรกิารเพืYอสรา้งความประทบัใหก้บัลูกคา้ 
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4. การสรา้งองคก์รแหง่ความปลอดภัย (Safety First) 
5. กจิกรรม Workshop  การสรา้งประสทิธภิาพองคก์รใหเ้ป็นองคก์รยุคใหม ่

 
Module 2 การบรหิารคนใหไ้ด ้“คนเกง่” และ “คนด”ี ที�องคก์รตอ้งการ  
6. การบรหิารทรัพยากรบคุคลอย่างมคีุณคา่ 

• มองใหอ้อก มองใหเ้ป็น ระหว่าง “งานลน้คน” หรอื “คนลน้งาน”  
• การเลอืกใชค้นใหเ้หมาะสมกับงาน 

7. การสรรหาและคัดเลอืก “คนเกง่” และ “คนด”ี เพืYอสรา้งองคก์รทีYเขม้แข็ง !!!  
8. การพัฒนาลกูนอ้งใหส้ามารถทํางานไดด้ว้ยตนเอง 

• พัฒนาทกัษะ  
• พัฒนาความรู ้ 
• ปลูกฝังทศันคต ิ
• การปลูกฝังและพัฒนาพฤตกิรรม 

9. การรักษาลกูนอ้งใหค้งอยูก่ับองคก์ร 
10. กจิกรรม Workshop การบรหิารคนใหไ้ด ้“คนเกง่” และ “คนด”ี ที�องคก์รตอ้งการ 

 
Module 3 การบรหิารองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแหง่ความสขุ 
11. การสรา้งความสขุในการทํางานร่วมกัน 
12. สรา้งวัฒนธรรมองคก์ร ใหเ้ป็นองคก์รแหง่ความสขุ 
13. สรา้งจติสํานกึรักองคก์ร 
14. กจิกรรม Workshop การบรหิารองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแหง่ความสขุ 
15. กจิกรรม วเิคราะหต์นเอง เพื�อปรบัปรงุองคก์ร 
16. สรุปถาม-ตอบ 

 

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

ชําระภายใน 13 สงิหาคม 2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 7,000.00 490.00 210.00 7,280.00 7,490.00 

สมาชกิ HIPO 6,700.00 469.00 201.00 6,968.00 7,169.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 30 กรกฎาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 6,000.00 420.00 180.00 6,240.00 6,420.00 

สมาชกิ HIPO 5,700.00 399.00 171.00 5,928.00 6,099.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีY 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีY 014-2-63503-8 

          ชืYอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีY 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืYอบรษัิทของท่าน และชืYอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัYงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
3.  หัก ณ ทีYจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีY 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีYไดช้าํระมาแลว้   
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  

 

อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, ธรุกจิสมัยใหม ่ , ผูจ้ัดการ , Business , management , บรหิารจัดการ , บรหิารคน , บรหิารงาน , 
บรหิารองคก์ร 


