หล ักสูตรอบรม สุดยอดเทคนิคการเพิม

ิ ธิภาพการทํางานและการบริหารเวลา
ประสท
(Efficiency Development Techniques and Time Management)

วิทยากร: ดร. ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
[ วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใ[ คร ๆ ต ้องถามถึงทัง_ วงการมากกว่า 25 ปี

21 สงิ หาคม 2562
09.00 น. – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
[ ัดอบรมอาจเปลีย
[ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ในปั จจุบัน ทุกชวี ต
ิ อยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึน
_ ภายในกรอบของวันเวลาทํางานทีเ[ ท่าเดิม ทุกธุรกิจทุก
องค์กรต่างมุ่งหวังให ้พนั กงานแต่ละคนทํางานได ้มากขึน
_ เพือ
[ ไม่ต ้องเพิม
[ จํ านวนพนั กงาน ลดค่าใชจ่้ าย และ ลดพืน
_ ที[
สํานั กงานลง ดังนั น
_ ประสิทธิภาพการทํางานและการบริหารเวลาจึงเป็ นปั จจั ยทีเ[ ข ้ามามีผลต่อผลงานอย่างมาก หาก
ิ ธิภาพการทํางานของตนเอง และ บริหารเวลาชวี ต
พนักงานสามารถพัฒนาประสท
ิ การทํางานและชวี ต
ิ สว่ นตัวได ้อย่าง
ดีแล ้ว ผลของงานตามเป้ าหมายทีต
[ ัง_ ไว ้และความสุขในการทํางานย่อมเป็ นสงิ[ ทีไ[ ม่ไกลเกิดฝั นอย่างแน่นอน
ึ ว่าต ้องการพั ฒ นา
หลั ก สูต รนี_จงึ ได ้พั ฒ นาขึน
_ มาเพื[อให ้พนั ก งานทุก ฝ่ ายงาน ผู ้เข ้าอบรม และผู ้บริหารทีร[ ู ้ส ก
ตนเอง ต ้องการมีเ วลามากขึ_น ในการทํ า งาน ทั ง_ นี_ ผู ้เข ้ารั บ การอบรมจะได ้เรี ย นรู ท
้ ั ง_ เทคนิค และวิธีใ นการพั ฒ นา
ิ ธิภาพการทํางานและการบริหารเวลาอย่างเป็ นระบบ ฝึ กปฏิบัตท
ิ ธิภาพการ
ประสท
ิ ํากิจกรรมระดมสมองพัฒนาประสท
ทํางานและการบริหาร ความสัมพั นธ์กับการทํางานเป็ นทีม รวมทัง_ พัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร ้างจุดแข็งของตน พร ้อม
้ ้ด ้วยตนเองเมือ
เคล็ดลับอืน
[ ๆ ทีจ
[ ะทําให ้ผู ้อบรมได ้เข ้าใจและสามารถประยุกต์ใชได
[ ปฏิบต
ั งิ านจริง
ว ัตถุประสงค์
ิ ธิภาพการทํางานและการบริหารเวลาอย่างเป็ นระบบ
1. เพือ
[ สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
[ งเทคนิคการพัฒนาประสท
้ อ
ิ ธิภาพการทํางานและการบริหาร
2. เพือ
[ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไ[ ด ้ไปประยุกต์ใชเรื
[ งการพัฒนาประสท
ิ ธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
เวลา ได ้อย่างมีประสท
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
ิ ธิภาพการทํางานและการบริหารเวลา
1. หลักการ- แนวคิดเรือ
[ งการพัฒนาประสท
2. การกําหนดเป้ าหมายของชวี ต
ิ - ความสมดุลของชวี ต
ิ การงานและชวี ต
ิ สว่ นตัว
3. การวางแผน ภายใต ้กรอบเวลา
4. กิจกรรม Workshop: การวางแผนอย่างเป็นระบบ
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

5. การสร ้างแรงจูงใจและความพอใจในการทํางานให ้กับตนเอง
6. สํารวจตน และ สร ้างสรรค์สาํ เร็จด ้วยตัวเอง
7. กิจกรรม Workshop: วิเคราะห์ตนเองเพือ
 เป็นกระจกเงาสะท้อนต ัวตน
ั พันธ์ และ การทํางานเป็ นทีม
8. มนุษยสม
้
9. การใชเวลาในแต่
ละวัน
ิ ธิภาพการทํางาน
10. รูปแบบการทํางานของมนุษย์ เพือ
[ ปรับปรุงประสท
ิ ธิภาพภายใต้เวลาทีจ
11. กิจกรรม Workshop: การสร้างประสท
 า
ํ ก ัด
12. การวิเคราะห์ตัวฆ่าเวลา (Time Wasters)และ เทคนิคบริหารตัวฆ่าเวลา
13. การจัดลําดับความสาํ คัญของงาน
14. ปรับเปลีย
[ นทัศนคติ ในการทํางาน
15. สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 6
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

21 สงิ หาคม 2562

VAT 7%
315.00
301.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4.160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

สงิ หาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี_
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที[ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขที[ 014-2-63503-8
[ บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิง[ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี[ จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ที[ 0-2615-4479
ื[ บริษัท เบอร์ตด
[ หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสัง[ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง[ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี[ จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
[ า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไ[ ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิง[ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี[ จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
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

เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, การสอนงาน, Coaching, เทคนิคการสอนงาน

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

