Smart Work & Smart Health
ทํางานอย่างชาญฉลาด ด ้วยสุขภาพทีแ
H ข็งแรง

วิทยากร: ดร.ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์

จบการศึกษาด ้านการแพทย์แผนไทย และรับใบอนุญาต จาก สภาการแพทย์แผนไทยรวม 4 สาขา
ผู ้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด ้านเวชกรรมไทย, ผู ้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด ้านเภสัชกรรมไทย,
ผู ้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด ้านนวดไทย และผู ้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด ้านผดุงครรภ์ไทย
อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย (นมตรามะลิ)
H วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน
ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็ นผู ้เชีย
ทีใH ครๆ ต ้องถามถึงทังY วงการมากกว่า 25 ปี

11 มกราคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
**สถานทีจ
H ัดอบรมอาจเปลีย
H นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ทุกวันนีY ทุกคนตกอยูภ
่ ายใต ้การทํางานทีเH ร่งรีบแข่งขัน ภายใต ้สภาวะแวดล ้อมทุกอย่างทีเH ปลีย
H นไป หลายคนเกิด
ปั ญหาสุขภาพแม ้วัยจะยังเยาว์หรือยังไม่ถงึ วัยทีค
H วรจะป่ วย... หลักสูตรนีY เป็ นหลักสูตรทีอ
H อกแบบขึน
Y มาเฉพาะสําหรับ
ผู ้บริหาร พนักงาน และผู ้สนใจทัHวไป ให ้ทํางานได ้อย่างมีชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ บนพืน
Y ฐานของความมีสข
ุ ภาพ
I
I
ื
ื
ุ ภาพต้องทําเอง ซอไม่ได้”
ดีด ้วย ดังคํากล่าวทีวH า่ “ทุกอย่างซอได้ แต่สข
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
H ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคในการบริหารจัดการงานของตนเอง ได ้อย่างถูกต ้อง
เหมาะสม และ ตรงกับเป้ าหมายขององค์กร
2. เพือ
H ฝึ กฝน และพัฒนาทักษะ ในด ้านการดูแลสุขภาพ ภายใต ้พืน
Y ฐานทีวH า่ “งานก็สําเร็จ สุขภาพก็ด”ี
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. ทํางานอย่างชาญฉลาดได ้อย่างไร... ภายใต ้เวลาจํากัด
2. การบริหารเป้ าหมาย ให ้ตรงใจนาย... สอดคล ้องเป้ าหมายองค์กร
3. การทํางานเชงิ รุก... ไม่ต ้องมีใครบอก... มุง่ ชนเป้ าหมาย
ั Y เชงิ
4. การลดข ้อผิดพลาด อย่างมีชน
5. ลูกล่อลูกชนในการแก ้ปั ญหา... อย่างสร ้างสรรค์และชาญฉลาด
6. กิจกรรม: Smart Work
ั ญาณ เตือน 10 ประการว่า คุณป่ วย
7. สญ
8. ดูแล ชวี ต
ิ การทํางานอย่างไร ให ้มี ชวี า และ เคล็ดลับ สมดุล งาน และสุขภาพ
9. การออกกําลังกาย... ภายใต ้ชวี ต
ิ การทํางานทีเH ร่งรีบ
10. กิจกรรม กายบริหาร ทีส
H ามารถป้ องกันโรคต่าง ๆ ได ้
11. สาํ คัญมาก You are what you eat: อาหารทีค
H วรทาน และไม่ควรทานรวมถึงอาหารราคาถูกทีท
H ก
ุ คน
ลืมเลือน.....แต่มากมายด ้วยคุณค่ามหาศาล
12. บริหารอารมณ์ ให ้ เพลิดเพลินเจริญใจ แม ้ในภาวะตึงเครียด
13. พักผ่อน อย่างไร ให ้หลับ ลึก และ เพียงพอ
14. เรือ
H งสําคัญอืน
H ๆ ทีห
H ้ามลืม เช่น ขับถ่ายอย่างไร ให ้ดี และ ถูกต ้อง
15. กิจกรรม: Smart Health
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: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชําระภายในว ันที 11
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 28
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

มกราคม 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
ธ ันวาคม 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีY
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีH 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีH 014-2-63503-8
H บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงH แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีH จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีH 0-2615-4479
ืH บริษัท เบอร์ตด
H หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังH จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงH แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีH จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
H 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
ื เงินทีไH ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
ID Line: hipotraining
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ความคิด, ทักษะเฉพาะทาง, การบริหาร, Smart, Work, Health
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

