
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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.co.th  

เคล็ดลบัการบรหิารจดัการยคุ 4.0 
(Secret of Smart Organization by 4.0 Management Skills) 

 
 

วทิยากร: อาจารย ์ประภาภรณ์  พนสัพรประสทิธิ, 
อดตีเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขดุเจาะนํTามัน บรษัิท เอสโซแ่สตนดารต์ ประเทศไทย จํากดั 

อดตีเลขานุการฝ่ายบคุคล บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด 
อดตีเลขานุการบรหิาร ฝ้ายการตลาดและฝ่ายจดัการ บรษัิท เบอรล์ี[ ยคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการสว่นบรหิารธรุการ บรษัิท อตุสาหกรรมทําเครื[องแกว้ไทย จํากดั (มหาชน) 
 
 

3 กมุภาพนัธ ์2563 
09.00 - 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

**สถานที[จัดอบรมอาจเปลี[ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 

 
วตัถปุระสงค ์
1.เพื[อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ พรอ้มเคล็ดลับสูก่ารบรหิารจัดการยคุ 4.0 
2.เพื[อการพัฒนา และเสรมิสรา้งศกัยภาพในการทํางาน 
3.เพื[อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถประยกุตค์วามรูท้ี[ไดศ้กึษาในหลักสตูรนีT ในขณะปฏบิัตงิานจรงิไดอ้ย่าง 
มปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. แนวทางการขบัเคลื[อนองคก์รยคุ  4.0 

• ความหมาย   “ยคุ 4.0” 
• อดุมการณ์  และ  แนวทางการขับเคลื[อน  4.0 
• สญัลักษณ์ องคก์ร ยคุ 4.0 ดว้ย Vision  /  Mission  /   Core  Value     

2. ววัิฒนาการความสําคัญ “คณุสมบตันัิกบรหิาร” สู ่ ยคุ 4.0 (  S   M   A   R  T )     
3. เคล็ดลับการบรหิารจัดการสูค่วามยั[งยนืองคก์ร   (นวัตกรรมเชงิรุก) 
4. เคล็ดลับ “ศกัยภาพการบรหิารจัดการ ยุค  4.0  สู ่มอือาชพีดว้ย  “มาตรฐาน 2  ตน้ทนุ”    
โดย  “vision /mission/core value 

5. นวัตกรรมเชงิรุกดว้ยเสน่หก์ารสื[อสารยคุ 4.0  - “บคุลกิภาพอยา่งมรีะดับ”                                        
6. นวัตกรรมเชงิรุกดว้ยพลังแห่งอัจฉรยิภาพ  “Team Work”  
7. สรุป  /  Q & A 

 

 

 

 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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.co.th  

ประกาศนยีบตัร: จากบรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                            
อัตราหลักสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 3 กุมภาพนัธ ์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 19 มกราคม 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 ดงันีT 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขที[ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที[ 014-2-63503-8 

          ชื[อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที[ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื[อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชื[อหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สั[งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ที[จา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที[ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ 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 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทักษะเฉพาะทาง, อบรม,สมัมนา,การบรหิารการจัดการ,ยคุ 4.0,เสรมิสรา้งศกัยภาพในการทํางาน,เคล็ดลบัการบรหิาร 


