Systematic Thinking & Planning
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
T จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
T ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

16 ตุลาคม 2561
09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
ั
*สถานทีจ
 ัดสมมนาอาจเปลี
ย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ในปั จจุบัน ทุกชวี ต
ิ อยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึน
^ ภายในกรอบของวันเวลาทํางานทีเT ท่าเดิม ทุกธุรกิจทุก
องค์ก รต่างมุ่งหวังให ้พนั กงานแต่ละคนทํางานได ้มากขึน
^ เพืTอไม่ต ้องเพิม
T จํ านวนพนั กงาน ลดค่าใชจ่้ าย และ ลดพื^นทีT
สาํ นั กงานลง ดังนั น
^ การพัฒ นาความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็ นระบบ จึงเป็ นสงิT ทีม
T ค
ี วามสําคัญ มากต่อผลงาน
ต่อความสําเร็ จของเป้ าหมายทีไT ด ้วางไว ้ รวมถึงมีผลต่อความสุขในชีวต
ิ การทํางานด ้วย
หลักสูตรนี^จงึ ได ้พัฒนาขึน
^ มาเพือ
T ให ้พนั ก งานทุกฝ่ ายงาน และผู ้บริหาร ได ้เรียนรู ้ การพัฒ นาความคิดและการ
ิ ธิภาพการทํางานและการบริหารเวลาอย่างเป็ นระบบ ฝึ กปฏิบัตท
วางแผนงานอย่างเป็ นระบบ วิธใี นการพั ฒนาประสท
ิ ํา
กิจกรรมระดมสมองพัฒ นาความคิด และการวางแผนงานอย่างเป็ นระบบ การพั ฒ นาจุดอ่อนและเสริมสร ้างจุดแข็งของ
ตน รวมทัง^ เคล็ดลับอืน
T ๆ ทีจ
T ะทําให ้ผู ้อบรมได ้เข ้าใจและสามารถประยุกต์ใช ้ได ้ด ้วยตนเองเมือ
T ปฏิบต
ั งิ านจริง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
T สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
T งเทคนิคการพัฒนาความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็ นระบบ
้ อ
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนําความรู ้ทีไT ด ้ไปประยุกต์ใชเรื
T งการพัฒนาความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็ น
ิ ธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
ระบบ ได ้อย่างมีประสท
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. หลักการ- แนวคิดเรือ
T งการพัฒนาความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็ นระบบ
2. การกําหนดเป้ าหมายของงาน และ เป้ าหมายชีวต
ิ เพือ
T สร ้างความสมดุลของชีวต
ิ การงานและชีวต
ิ ส่วนตัว
3. การวางแผน ภายใต ้กรอบเวลา
• เทคนิคการวางแผน
• การติดตามผล และ ทบทวนแผนงาน
• ปั จจัยทีต
T ้องคํานึงในการวางแผน
4. กิจกรรม Workshop: การวางแผนอย่างเป็ นระบบ
้
ิ ธิภาพ
5. การบริหารแผนงาน และ การใชเวลาอย่
างมีประสท
ิ ธิภาพการทํางาน
6. รูปแบบการทํางานของมนุษย์ เพือ
T ปรับปรุงประสท
7. การจัดลําดับความสาํ คัญของงาน
8. การวิเคราะห์ตวั ฆ่าเวลา และ เทคนิคบริหารตัวฆ่าเวลา
9. สาํ รวจตน และ สร ้างสรรค์สาํ เร็ จด ้วยตัวเอง
10. การสร ้างแรงจูงใจและความพอใจในการทํางาน
11. กิจกรรม Workshop: วิเคราะห์ตนเองเพือ
T เป็ นกระจกเงาสะท ้อนตัวตน
12. การคิด และ การทํางานด ้วยทีม
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

ิ ธิภาพด ้วยตนเอง และ ทีม
13. กิจกรรม Workshop: การสร ้างประสท
ภายใต ้เวลาทีจ
T ํากัด
14. สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชําระภายใน 17 ตุลาคม 2561
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
พิเศษ! ชําระภายใน 2 ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี^
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัทของท่าน และชือ
T หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
T ่าย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีT 0-1055-48105-59-0
บริษท
ั ไฮโพ เทรนนิง แอนด ์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ความคิด, ทักษะเฉพาะทาง, การพัฒนาความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็ นระบบ, Systematic, Thinking, Planning,
การพัฒนาความคิด, การวางแผนงานอย่างเป็ นระบบ

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

