
 

 
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  

หลกัสตูร  
ศลิปะสูค่วามสําเร็จและกา้วหนา้อยา่งสขุใจ 

 
 

วทิยากร: อาจารย ์ประภาภรณ์  พนสัพรประสทิธิ0 
อดตีเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขดุเจาะนํIามัน บรษัิท เอสโซแ่สตนดารต์ ประเทศไทย จํากดั 

อดตีเลขานุการฝ่ายบคุคล บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด 
อดตีเลขานุการบรหิาร ฝ้ายการตลาดและฝ่ายจดัการ บรษัิท เบอรล์ีP ยคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการสว่นบรหิารธรุการ บรษัิท อตุสาหกรรมทําเครืPองแกว้ไทย จํากดั (มหาชน) 
 
 

20 กนัยายน 2564 
09.00 - 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
**สถานทีPจัดอบรมอาจเปลีPยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. สูก่ารเป็น นกัวางแผนและ การบรหิารเวลา อย่างมอือาชพี 
- การวเิคราะหค์วามสําคัญการวางแผนและการใชเ้วลาในยุคปัจจุบัน 
- แนวคดิและหลักการ 
- บทบาทของบคุลากร VS งาน  ดว้ยกจิกรรมกลุ่ม 
- สรุปเป้าหมายของ Vision / Mission / Core Value 

2. ความสาํคญั และ ความจาํเป็นในการวางแผน และ จดัสรรเวลาทํางาน 
- ปัจจัยสําคัญทีPตอ้งคํานงึถงึในการวางแผน และ บรหิารเวลา 

3. หลกัการจดัแบง่ชว่งเวลางาน และ วธิลีําดบัข ัGนตอนใหเ้กดิผล และ รวดเร็ว 
- หลักการ “การวางแผน”  การทํางาน   
- วเิคราะหค์วามเขา้ใจกระบวนการ “การบรหิารเวลา” 
- การจัดแบง่ชว่งเวลา และ ลําดับขั Iนตอนการทํางานใหร้วดเร็ว 

4. เทคนคิยคุใหมอ่ยา่งมอือาชพี 
- เทคนคิการเพิPมประสทิธภิาพในการบรหิารเวลาใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุในแต่ละวัน 
- ทกัษะการเพิPมความรวดเร็วในการทํางาน และ ตัดสนิใจ 
 ( “การจัดบนัทกึ”  ดว้ยระบบ Mind Map) 

- วธิกีารแกไ้ขอุปสรรค / ปัญหา  (กรณีศกึษา และ Q & A) 
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ประกาศนยีบตัร: จากบรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                             
อัตราหลักสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรม / หลกัสตูร / ทา่น 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

1 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 
3 2,900.00 203.00 87.00 3,016.00 3,103.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีI 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีP 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีP 014-2-63503-8 

          ชืPอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีP 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืPอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืPอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัPงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีPจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีPไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา,การวางแผน,บรหิารเวลา,ศลิปะ,การทํางาน 


