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วันที่ 18 มีนาคม 2562
โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5

การด าเนินธุรกิจหรือองค์กรให้เป็นไปตาม
เป้าหมายนั้นนอกจากบุคคลากรที่มีความสามารถแล้ว 
บุคลากรต้องสามารถท างานร่วมกันอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ 

ในหลักสูตรนี้จะอบรมให้ผู้เข้าร่วม ได้รับรู้ถึงปัญหาในการ
ท างานร่วมกัน การรู้จักและพัฒนาตนเอง มาตรฐานองค์กรในยุคที่มี
แข่งขันสูงขึ้น วัฒนธรรมองค์กร ศักยภาพของบุคลากรในยุคใหม่ พร้อม
ทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้สามารถบริหารทีมงาน จนสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และการท างานในแบบที่เรียกว่า “Teamwork”

วิทยากร : อาจารยป์ระภาภรณ ์พนัสพรประสทิธิ์
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่
• วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนและสถาบนัจัดการฝึกอบรม
อดีต
• ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทัว่ไป บริษัทอุตสาหกรรมท าแก้วไทย จ ากัด (มหาชน)
• เลขานุการฝ่ายจัดการ บริษัทอุตสาหกรรมท าเครื่องแก้วไทยจ ากัด (มหาชน)

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จ ากัด 283 ช้ัน 4 อาคารฟอร์มูล่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร 0 2235 6827 อีเมล์ info@brainasset.com
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หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร 

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,900 บาท

Promotion
เข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดอีก

ท่านละ 400 บาท เหลือ
3,500 บาทเท่าน้ัน



08.30-09.00 น. ลงทะเบยีน
09.00-16.00 น
1. กจิกรรม “ละลายพฤตกิรรม” (รูเ้ขา – รูเ้รา)
2. มาตรฐานองคก์รยคุการแขง่ขัน
3. การพัฒนาเพือ่ความเป็นเลศิ 
4. การบรหิารความขัดแยง้
5. การเสรมิสรา้งปัจจัยพืน้ฐานทีส่ าคัญการบรหิารทมีงานแบบ Win-Win 
6. สรปุประเด็นในการสรา้งการท างานเป็นทมี ความขัดแยง้และวธิกีารแกไ้ขเพือ่พัฒนา
องคก์รอยา่งย่ังยนื

วนัจนัทรท์ี ่18 มนีาคม 2562

Organized by:

แบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มงานสมัมนา

1. ชือ่ : __________________________ ต าแหน่ง : __________________________        Email: _______________________

2. ชือ่ : _________________________ ต าแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

3. ชือ่ : _________________________ ต าแหน่ง : __________________________         Email: _______________________

บรษัิท : ______________________________________________________________________________________________

ทีอ่ยู ่  : ______________________________________________________________________________________________

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 13 หลัก (จ าเป็น) ________________________ ส านักงานใหญ ่      สาขา (ระบ)ุ:________________

โทรศัพท ์: ________________________ โทรสาร : __________________________      Mobile :  ______________________

เว็บไซต:์    ________________________ ประเภทธุรกจิ :______________________  ผูป้ระสานงาน :___________________ 

ข ัน้ตอนการส ารองทีน่ ัง่

ส ารองผา่นลกูคา้สัมพันธ ์โทรศัพท ์0 2235 6827
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง โทรสาร 0 2235 3369

หรอือเีมลท์ี ่info@brainasset.com
หรอืเว็บไซต ์www.brainasset.com

การช าระเงนิ

 เช็คขดีครอ่มสั่งจ่าย บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ากัด 
 โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาสรุวงษ์  เลขทีบั่ญช ี002-2678130
การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหักคา่ธุรการ รอ้ยละ 10 
ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ บรษัิทฯ จะไม่
คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุ การจองมผีลเมือ่ช าระเงนิเรยีบรอ้ยและโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in เพือ่เป็นการยนืยัน

อตัราคา่สมัมนาตอ่ทา่น

สมคัรในนาม อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

• บรษัิท 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00

• บคุคล 3,900.00 273.00 - 4,173.00

พเิศษ ! สง่เขา้อบรม 3 ทา่นขึน้ไปลดราคาลงอกีทา่นละ 400 บาท

• บรษัิท 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00

• บคุคล 3,500.00 245.00 - 3,745.00

บรษัิท ซนัเด โซลชูนัส ์จ ากัด (ส านักงานใหญ)่
ทีอ่ยู ่283 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพ 10500

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0105545017452


