
 

 
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.com  

ศลิปะสูค่วามสาํเร็จและกา้วหนา้อยา่งสขุใจ 
 

วทิยากร: อาจารย ์ประภาภรณ์  พนสัพรประสทิธิ/ 
อดตีผูจ้ดัการสว่นบรหิารธรุการ บมจ. อตุสาหกรรมทําเครืKองแกว้ไทย 

อดตีเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขดุเจาะนํPามัน บรษัิท เอสโซแ่สตนดารต์ ประเทศไทย จํากดั 
อดตีเลขานุการบรหิาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายจัดการ บรษัิท เบอรล์ีK ยคุเกอร ์จํากัด (มหาชน) 

อดตีเลขานุการฝ่ายบคุคล บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั 
ผูจ้ดัการสว่นบรหิารธุรการ บรษัิท อตุสาหกรรมทําเครืKองแกว้ไทย จํากัด (มหาชน) 

 

16 ตลุาคม 2561 
09.00 - 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

**สถานทีKจัดสมัมนาอาจเปลีKยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
 ความสามารถในการจัดการงานทกุอยา่งบนความรับผดิชอบใหเ้สร็จ “ตรง ตามเวลาทีKกาํหนด” เป็นเรืKองสาํคัญ

มากในการบรหิารงาน ซึKงการทีKจะทําไดเ้ชน่นัPน  บคุลากรจําเป็นตอ้งมคีณุสมบัตทิีKสําคัญ คอื  วนัิย ในการบรหิารเวลา 
8 ชัKวโมงในการทํางานแตล่ะวันใหไ้ดม้ปีระโยชนม์ากทีKสดุ อกีทั Pงตอ้งหลกีเลีKยงเรืKองทีKจะทําใหเ้สยีเวลาโดยไม่จํา
เป็นไดด้ว้ย 

  ดังนัPน  ศลิปะการวางแผนและการบรหิารเวลา จงึเป็นทกัษะทีKตอ้งฝึกฝน และปฏบิตัอิยา่งตอ่เนืKอง เพืKอ
ความสําเร็จและกา้วหนา้อย่างสขุใจสิKงทีKจะไดรั้บ 

 
วตัถปุระสงค:์   
 

1. เพืKอใหเ้ขา้ใจในหลกัการและเทคนคิอย่างมอือาชพี 
2. เพืKอใหเ้ห็นความสําคัญของงาน และ การดําเนนิชวีติประจําวัน 
3. เพืKอเพิKมประสบการณ์วธิกีารแกไ้ขและขจัดอุปสรรคการวางแผนและบรหิารเวลา 
4. เพืKอใชเ้ป็นศลิปะการบรหิารความเครยีด 
5. เพืKอเป็นแนวทางขบัเคลืKอนสูค่วามสาํเร็จและกา้วหนา้อยา่งสขุใจและภมูใิจในตนเอง 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
 

1.   Pre – Test 
• สูก่ารเป็น นักวางแผนและ การบรหิารเวลา อย่างมอือาชพี 
• การวเิคราะหค์วามสําคัญการวางแผนและการใชเ้วลาในยุคปัจจุบนั 
• แนวคดิและหลักการ. 
• บทบาทของบคุลากร VS งาน  ดว้ยกจิกรรมกลุม่ 
• สรุปเป้าหมายของ Vision / Mission / Core Value 

 
2.   ความสาํคญั และ ความจําเป็นในการวางแผน และจัดสรรเวลาทํางาน 

• ปัจจัยสําคญัทีKตอ้งคํานงึถงึในการวางแผน และ บรหิารเวลา 



 

 
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.com  

3.   หลักการจัดแบง่ชว่งเวลางาน และ วธิลํีาดับขั Pนตอนใหเ้กดิผล และ รวดเร็ว 
• หลักการ “การวางแผน”  การทํางาน   
• วเิคราะหค์วามเขา้ใจกระบวนการ “การบรหิารเวลา” 
• การจัดแบง่ชว่งเวลา และ ลําดับขั Pนตอนการทํางานใหร้วดเร็ว 

4.   เทคนคิยคุใหมอ่ยา่งมอือาชพี 
• เทคนคิการเพิKมประสทิธภิาพในการบรหิารเวลาใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุในแต่ละวัน 
•  ทกัษะการเพิKมความรวดเร็วในการทํางาน และ ตัดสนิใจ (การจัดบันทกึ ดว้ยระบบ Mind Map) 
• วธิกีารแกไ้ขอุปสรรค / ปัญหา (กรณีศกึษา และ Q & A) 

5.   Post – Test 

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

ชําระภายใน 16 ตลุาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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 1 ตลุาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีP 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีK 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีK 014-2-63503-8 

          ชืKอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีK 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืKอบรษัิทของทา่น และชืKอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเช็คบรษัิท สัKงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK จํากดั 
3.  หัก ณ ทีKจ่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีK 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีKไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิKง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีK จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ทักษะเฉพาะทาง, ศลิปะ, ความสาํเร็จ, กา้วหนา้, อยา่งสขุใจ 
 


