7Q ก ับการพ ัฒนาตนเอง
วิทยากร: อาจารย์ณรงค์ มโนวชริ สรรค์

ทีป
B รึกษาศูนย์ถน
ั ยรักษ์ โรงพยาบาลศิรริ าช, วิทยากรสถาบันฝึ กอบรมมากมาย,
ด ้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริหารโครงการอบรม/สัมมนา เป็ นวิทยากร และพัฒนาโครงการ

7 กุมภาพ ันธ์ 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
B ัดสัมมนาอาจเปลีย
B นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ี ให ้
ในสภาวะของความเปลีBยนแปลง (Change) ในปั จจุบันนีW ผู ้ทีจ
B ะสามารถดํ าเนินช วี ต
ิ และประกอบอาชพ
ิ ธิภาพและดําเนินชวี ต
ได ้ผลงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสท
ิ ได ้อย่างมีความสุขได ้นั น
W จึงต ้องมีการปรับตัว
ิ กั บความเปลีย
เพืBอ เผช ญ
B นแปลงนั Wนๆ พร ้อมทังW ปรั บ กระบวนการรู ้คิด (Cognitive) ให ้มีก ารคิด เชงิ บวก (Positive
Thinking) ทีจ
B ะมุ่งมัBนพัฒนาตน พั ฒนางานและพั ฒนาองค์กร รวมทังW สามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคต่าง ๆ อย่างมีสติ ใช ้
ปั ญญาในการดําเนินชวี ต
ิ ให ้ประสบความสาํ เร็จตามทีต
B ังW เป้ าหมายไว ้
หลักสูตร “ 7Q กับการพัฒนาตนเอง” จัดทําขึน
W เพือ
B กระตุ ้นให ้บุคคลเกิดแรงบันดาลใจ (inspiration) และจูง
้
ใจตนเอง (Self-Motive) ให ้สามารถดึงศักยภาพทีต
B นมีอ ยู่มาใชในการพั
ฒนางานและพั ฒนาตน ให ้อยู่ในลักษณะ
“งานดี มีสข
ุ ” (High Performance and Happiness)
ว ัตถุประสงค์
ั พันธ์กับลูกค ้า (CRM)
1. เพือ
B เพิม
B พูนความรู ้ ความสามารถ ในเรือ
B งการบริหารความสม
ั ผัส (Touch points)
2. การสร ้าง การรักษาลูกค ้า (Customer Retention) การกําหนดจุดสม
ั พันธ์กบ
้
ิ ธิผล
3. เพือ
B สร ้างสายสม
ั ลูกค ้าและนํ าไปใชในการปฏิ
บต
ั งิ านได ้อย่างมีประสท
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ิ ธิภาพด ้วย 7Q”
กิจกรรม “การสร ้างองค์กรทีม
B ป
ี ระสท
7Q คืออะไร (I.Q., S.Q., L.Q., E.Q., A.Q., C.Q., M.Q.)
ิ ธิภาพการทํางานและคุณค่าชวี ต
7Q มีผลกระทบต่อประสท
ิ อย่างไร?
การใช ้ 7Q สง่ ผลสาํ เร็จในการทํางานอย่างไร?
การบริหารและสร ้างเสริมคุณภาพชีวต
ิ ด ้วย( IQ, EQ, AQ)
การสร ้างจิตสํานึกและแรงจูงใจตนเองในทางสร ้างสรรค์ (CQ)
ืB สต
ั ย์ สุตจริต และยุตธิ รรม กับคุณภาพการทํางาน (SQ, MQ)
ความซอ
กิจกรรม “ความคิดเชงิ บวก และการทํางานเชงิ รุก (LQ)”
รักษา เลิก เริม
B : แนวทางการปฏิบต
ั งิ านให ้ประสบความสาํ เร็ จ
สรุปคําถาม-คําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
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

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 7
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 23
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
273.00
259.00

กุมภาพ ันธ์ 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
มกราคม 2561 (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
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีW
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีB 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีB 014-2-63503-8
B บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงB แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีB จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีB 0-2615-4479
ืB บริษัท เบอร์ตด
B หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังB จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงB แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีB จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
B 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
ื เงินทีไB 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, ความรู ้ทัBวไป, แรงบันดาลใจ, How, motivate, yourself
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

