
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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  

7Q กบัการพัฒนาตนเอง 
 

วทิยากร: อาจารยณ์รงค ์มโนวชริสรรค ์
ทีDปรกึษาศนูยถั์นยรักษ์ โรงพยาบาลศริริาช, วทิยากรสถาบนัฝึกอบรมมากมาย, 

ดา้นการพัฒนาทรัพยากรบคุคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล  ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) 
บรหิารโครงการอบรม/สมัมนา เป็นวทิยากร และพัฒนาโครงการ 

 

9 เมษายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีDจัดสมัมนาอาจเปลีDยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 

 ในสภาวะของความเปลีDยนแปลง (Change) ในปัจจุบันนีX  ผูท้ีDจะสามารถดําเนินชวีติและประกอบอาชพีให ้
ไดผ้ลงานเป็นไปตามวัตถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพและดําเนินชวีติไดอ้ย่างมคีวามสุขไดนั้Xน  จงึตอ้งมกีารปรับตัว
เพืDอเผชญิกับความเปลีDยนแปลงนัXนๆ  พรอ้มทั Xงปรับกระบวนการรูค้ดิ (Cognitive) ใหม้ีการคดิเชงิบวก (Positive 
Thinking) ทีDจะมุ่งมัDนพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาองคก์ร   รวมทัXงสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ อย่างมสีต ิใช ้
ปัญญาในการดําเนนิชวีติใหป้ระสบความสําเร็จตามทีDตั Xงเป้าหมายไว ้
 

 หลักสตูร “ 7Q กับการพัฒนาตนเอง”  จัดทําขึXนเพืDอกระตุน้ใหบ้คุคลเกดิแรงบันดาลใจ (inspiration) และจูง
ใจตนเอง (Self-Motive) ใหส้ามารถดงึศักยภาพทีDตนมอียู่มาใชใ้นการพัฒนางานและพัฒนาตน ใหอ้ยู่ในลักษณะ 
“งานด ีมสีขุ” (High Performance and Happiness)   
 

 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพืDอ เพิ�มพนูความรู ้ความสามารถ ในเรื�องการบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM)  
2. การสรา้ง การรักษาลกูคา้ (Customer Retention) การกําหนดจุดสมัผัส (Touch points)  
3. เพืDอสรา้งสายสมัพันธก์บัลูกคา้และนําไปใชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
 

1.   กจิกรรม “การสรา้งองคก์รทีDมปีระสทิธภิาพดว้ย 7Q” 
2.   7Q คอือะไร (I.Q., S.Q., L.Q., E.Q., A.Q., C.Q., M.Q.) 
3.   7Q มผีลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการทํางานและคณุคา่ชวีติอยา่งไร? 
4.   การใช ้7Q สง่ผลสําเร็จในการทํางานอยา่งไร? 
5.   การบรหิารและสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติดว้ย( IQ, EQ, AQ)  
6.   การสรา้งจติสํานกึและแรงจูงใจตนเองในทางสรา้งสรรค ์(CQ) 
7.   ความซืDอสตัย ์สตุจรติ และยุตธิรรม กบัคณุภาพการทํางาน  (SQ, MQ) 
8.   กจิกรรม “ความคดิเชงิบวก และการทํางานเชงิรุก (LQ)” 
9.   รักษา เลกิ  เริDม: แนวทางการปฏบิตังิานใหป้ระสบความสําเร็จ 
10. สรุปคําถาม-คําตอบ 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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  

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 9 เมษายน 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 25 มนีาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีX 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีD 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีD 014-2-63503-8 

          ชืDอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีD 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืDอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืDอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัDงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั 
3.  หัก ณ ทีDจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีDไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิDง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีD จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความรูท้ัDวไป, การสรา้งแรงบนัดาลใจ, How to motivate yourself 


