
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 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  

Smart Psychological Management Skills 
Towards Organization Teamwork 

(จติวทิยาการบรหิารแบบ Teamwork) 
 

วทิยากร: อาจารย ์ประภาภรณ ์ พนสัพรประสทิธิ< 
อดตีผูจ้ดัการสว่นบรหิารธรุการ บมจ. อตุสาหกรรมทําเครืPองแกว้ไทย 

อดตีเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขดุเจาะนํUามัน บรษัิท เอสโซแ่สตนดารต์ ประเทศไทย จํากดั 
อดตีเลขานุการบรหิาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายจดัการ บรษัิท เบอรล์ีP ยคุเกอร ์จํากดั (มหาชน) 

อดตีเลขานุการฝ่ายบคุคล บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จํากัด 
ผูจ้ดัการสว่นบรหิารธรุการ บรษัิท อตุสาหกรรมทําเครืPองแกว้ไทย จํากดั (มหาชน) 

 

 

26 ธนัวาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

เนน้รปูแบบการอบรมยคุ  4.0  :   แนวทางการขบัเคลื�อนดว้ยอดุมการณ ์ “นกัคดิ” 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

1. ความเขา้ใจ  “ความหมาย จติวทิยาครองใจ”                          
• แบบทดสอบ     
• กจิกรรมกลุม่ 

2. คน้หาพืUนฐาน ของทนุมนุษย ์                                                 
•  2    ตน้ทนุ 
• กจิกรรมกลุม่ 

3. สรา้งความพรอ้มของทรัพยากรบคุคล  (พัฒนาตนเอง )          
• ทกัษะการสืPอสารทีPเกดิผล 
• ทกัษะบคุลกิภาพทีPมรีะดับ 
• กจิกรรมกลุม่ 

4. การร่วมพัฒนาบคุลากร  “เขา้ใจธรรมชาตมินุษย”์                  
• vision   /  mission  /   core value  
• กจิกรรมกลุม่                              

5. การร่วมเสรมิสรา้ง  “วัฒนธรรมองคก์ร”                                  
• Teamwork 
• กจิกรรมกลุม่ 

6. สรุป ระดับ    “Smart  Organization”                              -     
• กจิกรรมกลุม่ 

7. Q  &  A 
8. สรุปและตอบคําถาม 
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัท ี� 26 ธนัวาคม 2562 
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 - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายในวนัที� 11 ธนัวาคม 2562 (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 - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีU 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีP 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์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 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, จติวทิยา, พัฒนา, บคุลากร, ทมี, วฒันธรรม, ทรัพยากร, บคุคล, องคก์ร 


