Dynamic
Teamwork
วันที่ 18 มีนาคม 2562
โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร
PPS072 Dynamic Teamwork

ค่าลงทะเบียน

การดาเนินธุรกิจหรือองค์กรให้เป็นไปตาม
เป้าหมายนั้นนอกจากบุคคลากรที่มีความสามารถแล้ว
ท่านละ 3,900 บาท
บุคลากรต้องสามารถทางานร่วมกันอยางมีประสิทธิภาพ
Promotion
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ
เข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดอีก
ในหลักสูตรนี้จะอบรมให้ผู้เข้าร่วม ได้รับรู้ถึงปัญหาในการ
ทางานร่วมกัน การรู้จักและพัฒนาตนเอง มาตรฐานองค์กรในยุคที่มี
ท่านละ 400 บาท เหลือ
แข่งขันสูงขึ้น วัฒนธรรมองค์กร ศักยภาพของบุคลากรในยุคใหม่ พร้อม
3,500 บาทเท่านั้น
ทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้สามารถบริหารทีมงาน จนสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และการทางานในแบบที่เรียกว่า “Teamwork”
วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง
• วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนและสถาบันจัดการฝึกอบรม
อดีต
• ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทัว่ ไป บริษัทอุตสาหกรรมทาแก้วไทย จากัด (มหาชน)
• เลขานุการฝ่ายจัดการ บริษัทอุตสาหกรรมทาเครื่องแก้วไทยจากัด (มหาชน)
บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จากัด 283 ชั้น 4 อาคารฟอร์มูล่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร 0 2235 6827 อีเมล์ info@brainasset.com

ว ันจ ันทร์ท ี่ 18 มีนาคม 2562
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น
1. กิจกรรม “ละลายพฤติกรรม” (รู ้เขา – รู ้เรา)
2. มาตรฐานองค์กรยุคการแข่งขัน
3. การพัฒนาเพือ
่ ความเป็ นเลิศ
4. การบริหารความขัดแย ้ง
5. การเสริมสร ้างปั จจัยพืน
้ ฐานทีส
่ าคัญการบริหารทีมงานแบบ Win-Win
6. สรุปประเด็นในการสร ้างการทางานเป็ นทีม ความขัดแย ้งและวิธก
ี ารแก ้ไขเพือ
่ พัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน

ั
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานสมมนา
่ : __________________________ ตาแหน่ง : __________________________
1. ชือ

Email: _______________________

่ : _________________________ ตาแหน่ง : __________________________
2. ชือ

Email: _______________________

่ : _________________________ ตาแหน่ง : __________________________
3. ชือ

Email: _______________________

บริษัท : ______________________________________________________________________________________________
ทีอ
่ ยู่ : ______________________________________________________________________________________________

เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี 13 หลัก (จาเป็ น) ________________________

สานักงานใหญ่

สาขา (ระบุ):________________

โทรศัพท์ : ________________________ โทรสาร : __________________________

Mobile : ______________________

เว็บไซต์:

ผู ้ประสานงาน :___________________

________________________ ประเภทธุรกิจ :______________________
อ ัตราค่าส ัมมนาต่อท่าน
อ ัตราค่าส ัมมนา

ภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7%

ห ักภาษี ณ ทีจ
่ า
่ ย 3%

สุทธิ

• บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

• บุคคล

3,900.00

273.00

-

4,173.00

สม ัครในนาม

้ ไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท
พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึน
• บริษัท

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

• บุคคล

3,500.00

245.00

-

3,745.00

ขนตอนการส
ั้
ารองทีน
่ ง่ ั
สารองผ่านลูกค ้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2235 6827
กรอกแบบฟอร์ม ส่งมายัง โทรสาร 0 2235 3369
หรืออีเมล์ท ี่ info@brainasset.com
หรือเว็บไซต์ www.brainasset.com

การชาระเงิน
ั ส์ จากัด (สานักงานใหญ่)
บริษัท ซันเด โซลูชน
ทีอ
่ ยู่ 283 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรย
ิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี 0105545017452
ั ส์ จากัด
 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย บริษัท ซันเด โซลูชน
 โอนเงินเข ้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุรวงษ์ เลขทีบ
่ ัญชี 002-2678130
การแจ ้งยกเลิก: ผู ้สมัครสามารถทีจ
่ ะยกเลิกการเข ้าอบรมได ้ ในกรณีทท
ี่ า่ นยกเลิกก่อนวันงาน 15 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร ้อยละ 10
ของค่าสมัคร และในกรณีทท
ี่ า่ นยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินร ้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนีแ
้ ล ้ว บริษัทฯ จะไม่
้
คืนเงินใดๆ ทัง้ สิน
หมายเหตุ การจองมีผลเมือ
่ ชาระเงินเรียบร ้อยและโปรดแฟ็ กซ์ใบ Pay-in เพือ
่ เป็ นการยืนยัน

Organized by:

