หล ักสูตร
ํ เร็จและก้าวหน้าอย่างสุขใจ
ิ ปะสูค
่ วามสา
ศล
ิ ธิ0
วิทยากร: อาจารย์ ประภาภรณ์ พน ัสพรประสท

อดีตเลขานุการฝ่ ายขาย ฝ่ ายการโฆษณา และฝ่ ายขุดเจาะนํI ามัน บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ต ประเทศไทย จํากัด
อดีตเลขานุการฝ่ ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
อดีตเลขานุการบริหาร ฝ้ ายการตลาดและฝ่ ายจัดการ บริษัท เบอร์ล ีP ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ผู ้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทําเครือ
P งแก ้วไทย จํากัด (มหาชน)

20 ก ันยายน 2564
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
**สถานทีจ
P ัดอบรมอาจเปลีย
P นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
่ ารเป็น น ักวางแผนและ การบริหารเวลา อย่างมืออาชีพ
1. สูก
้
- การวิเคราะห์ความสาํ คัญการวางแผนและการใชเวลาในยุ
คปั จจุบัน
- แนวคิดและหลักการ
- บทบาทของบุคลากร VS งาน ด ้วยกิจกรรมกลุ่ม
- สรุปเป้ าหมายของ Vision / Mission / Core Value
ํ ค ัญ และ ความจําเป็นในการวางแผน และ จ ัดสรรเวลาทํางาน
2. ความสา
- ปั จจัยสาํ คัญทีต
P ้องคํานึงถึงในการวางแผน และ บริหารเวลา
่ งเวลางาน และ วิธล
3. หล ักการจ ัดแบ่งชว
ี ําด ับขนตอนให้
ัG
เกิดผล และ รวดเร็ว
- หลักการ “การวางแผน” การทํางาน
- วิเคราะห์ความเข ้าใจกระบวนการ “การบริหารเวลา”
- การจัดแบ่งชว่ งเวลา และ ลําดับขัน
I ตอนการทํางานให ้รวดเร็ว
ี
4. เทคนิคยุคใหม่อย่างมืออาชพ
ิ
- เทคนิคการเพิม
P ประสทธิภาพในการบริหารเวลาให ้เกิดประโยชน์สงู สุดในแต่ละวัน
ิ ใจ
- ทักษะการเพิม
P ความรวดเร็ วในการทํางาน และ ตัดสน
( “การจัดบันทึก” ด ้วยระบบ Mind Map)
ึ ษา และ Q & A)
- วิธก
ี ารแก ้ไขอุปสรรค / ปั ญหา (กรณีศก

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: จากบริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรม / หล ักสูตร / ท่าน
จํานวนผูเ้ ข้าอบรม
1

ั
ค่าสมมนา
3,900.00

VAT 7%
273.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00

จํานวนผูเ้ ข้าอบรม
2
3

ั
ค่าสมมนา
3,500.00
2,900.00

VAT 7%
245.00
203.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
105.00
87.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,640.00
3,016.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,745.00
3,103.00

 ั !!!
พิเศษ...ราคาโปรโมชน

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีI
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 (สํานักงานใหญ่)
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
เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ID Line: hipotraining
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา,การวางแผน,บริหารเวลา,ศิลปะ,การทํางาน

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

