
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

การทาํงานเชงิรกุและพฒันาศกัยภาพเพื�อบรรลเุป้าหมาย 
 

วทิยากร : อาจารยพ์ลกฤต โสลาพากลุ 
ปรญิญาเอก สาขาการจดัการ มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ (Ph.D. Candidate) 

ปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาการจดัการ  
Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members  
ทีVปรกึษาโครงการพัฒนาผูป้ระกอบการใหม ่อตุสาหกรรมส ิVงทอ  (Early Stage)   
วทิยากร ดา้นการพัฒนาองคก์ร การบัญช-ีการเงนิ การบรหิารงานคณุภาพ  

ประสบการณ์บรรยายมากกวา่ 200 องคก์ร ทั dงภาครัฐและเอกชน 
 

7 กรกฎาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีVจัดอบรมอาจเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
หลกัการและเหตผุล:  
 ในยุค 4.0 เป็นยุคทีVมกีารเปลีVยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นเทคโนโลย ีหลายองคก์รนํามาใชใ้นการผลติ
หรอืบรกิารเป็นจํานวนมากขึdน บทบาทของคนจะถกูลดจํานวนลง หากตัวเราไมม่กีารปรับตัวปรับเปลีVยนเพืVอการทํางาน
โดยการสรา้งแนวคดิการทํางานเชงิรุกมากกว่าเชงิรับ หมายความว่า หากงานทีVมีปัญหา หรือพบเหตุการณ์ทีVเป็น
อปุสรรคตอ่การทํางาน หากสามารถคดิวเิคราะหห์าคนทางแกไ้ขและวธิกีารทํางานใหม่ๆเพืVอตอบสนองกับสิVงเหล่านัdน
ไดจ้ะทําใหต้ัวเราสามารถมมีลูคา่เพิVมในดา้นศกัยภาพการทํางานและยกระดับฝีมอืทีVสามารถแขง่ขนัได ้และตอบโจทย์
ตามเป้าประสงคข์ององคก์ารได ้ 
 หลักสตูร การทํางานเชงิรุกและพัฒนาศกัยภาพเพืVอบรรลุเป้าหมาย เนน้กระบวนการคดิ และพัฒนาคนให ้
สามารถทํางานในสถานการณก์ารตา่งๆได ้และเพิVมประสทิธภิาพของพนักงานไดเ้ป็นอย่างด ี
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืVอเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในการทํางานเชงิรุกมากกวา่เชงิรับ 
2. เพืVอเสรมิสรา้งการนําเครืVองมอืและเทคนคิของแตล่ะเครืVองมอืมาใชง้านในกจิกรรมการพัฒนาความยัVงยนืใหก้บั
องคก์รไดอ้ย่างยัVงยนื 

3. เพืVอเพิVมศักยภาพของพนักงานใหส้ามารถมกีารแขง่ขันกบัองคก์รอืVนได ้
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
1. กรอบแนวคดิในการพัฒนาความยัVงยนืขององคก์ร 
2. กรอบแนวคดิการปรับปรุงและพัฒนางานสูค่วามสําเร็จ  

• สาเหตุของการปรับปรุงงานมาจากอะไร? 
• ทําไมถงึตอ้งปรับปรุง 
• การวางเป้าหมายของงาน 
• การพัฒนาตอ่ยอดสูค่วามสําเร็จของงานตอ้งทําอะไร? 

3. จุดเริVมตน้ความสําเร็จของงาน 
• ความคดิ พฤตกิรรมคนทํางาน 
• การเรยีนรูบ้ทบาทหนา้ทีVของตน 
• การพัฒนาคนเองสูค่วามสําเร็จของงาน 
• การสรา้งจติสํานกึดา้นคณุภาพ 
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4. การคน้หาสาเหตจุากงานทีVทําเพืVอสูก่ารปรับปรงุงาน 
• การคน้หาสาเหตปัุญหาของงานตามหลัก 4 M  
• การคัดเลอืกปัญหาของงานโดยใช ้5W1H  
• วธิกีารแกไ้ขปัญหาของงาน 

5. การใชเ้ครืVองมอื The Fifth Discipline (วนัิย 5 ประการ) เพืVอนําไปสูค่วามสําเร็จของงาน 
• การเพิVมศกัยภาพของตนเอง (Personal mastery) 
• การมุง่สะทอ้นความคดิ (Mental models) 
• การมสีว่นร่วมทางความคดิ (Share vision) 
• การทํางานรว่มกนั (Team learning) 
• การคดิอย่างเป็นระบบ (System thinking 

6. การนําไปปฏบิตั ิ(Implement) 
• การสรา้งเครืVองมอืในการตดิตามและประเมนิผลโดย Balance Score Card (BSC) 
• การบรหิารจัดการแบบยัVงยนื Management Road map กับกจิกรรม  
• ถาม-ตอบ สรปุการเรยีนรู ้

 

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

ชําระภายใน 7 กรกฎาคม 2563 
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 

พเิศษ! ชําระภายใน 22 มถินุายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
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 ดงันีd 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืVอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV 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 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
อบรม, สมัมนา, การทํางาน, การพัฒนาศกัยภาพ, การพัฒนาทักษะการทํางาน,  การบรรลเุป้าหมาย 


