Smart Psychological Management Skills
Towards Organization Teamwork
(จิตวิทยาการบริหารแบบ Teamwork)

ิ ธิ<
วิทยากร: อาจารย์ ประภาภรณ์ พน ัสพรประสท

อดีตผู ้จัดการส่วนบริหารธุรการ บมจ. อุตสาหกรรมทําเครือ
P งแก ้วไทย
อดีตเลขานุการฝ่ ายขาย ฝ่ ายการโฆษณา และฝ่ ายขุดเจาะนํU ามัน บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ต ประเทศไทย จํากัด
อดีตเลขานุการบริหาร ฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายจัดการ บริษัท เบอร์ลีP ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
อดีตเลขานุการฝ่ ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
ผู ้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทําเครือ
P งแก ้วไทย จํากัด (มหาชน)

28 กุมภาพ ันธ์ 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
ั
*สถานทีจ
 ัดสมมนาอาจเปลี
ย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

เน้นรูปแบบการอบรมยุค 4.0 : แนวทางการข ับเคลือ
 นด้วยอุดมการณ์ “น ักคิด”
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ความเข ้าใจ “ความหมาย จิตวิทยาครองใจ”
• แบบทดสอบ
• กิจกรรมกลุม
่
ค ้นหาพืน
U ฐาน ของทุนมนุษย์
• 2 ต ้นทุน
• กิจกรรมกลุม
่
สร ้างความพร ้อมของทรัพยากรบุคคล (พัฒนาตนเอง )
P สารทีเP กิดผล
• ทักษะการสือ
• ทักษะบุคลิกภาพทีม
P รี ะดับ
• กิจกรรมกลุม
่
การร่วมพัฒนาบุคลากร “เข ้าใจธรรมชาติมนุษย์”
• vision / mission / core value
• กิจกรรมกลุม
่
การร่วมเสริมสร ้าง “วัฒนธรรมองค์กร”
• Teamwork
• กิจกรรมกลุม
่
สรุป ระดับ “Smart Organization”
• กิจกรรมกลุม
่
Q & A
สรุปและตอบคําถาม

-

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

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

ชําระภายในว ันที 28 กุมภาพ ันธ์ 2562
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 13
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

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

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
กุมภาพ ันธ์ 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

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

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีU
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีP 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีP 014-2-63503-8
P บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงP แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีP จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีP 0-2615-4479
ืP บริษัท เบอร์ตด
P หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังP จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงP แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีP จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
P 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
ื เงินทีไP ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงP แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีP 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
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, จิตวิทยา, พัฒนา, บุคลากร, ทีม, วัฒนธรรม, ทรัพยากร, บุคคล, องค์กร

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

