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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร: 0-2615-4477 มอืถอื 086-318-3152 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

 “  เมื�อลกูนอ้งทํางานไมเ่ต็มที�  หวัหนา้จะทําอยา่งไร?”  
(How to get high performance from your staffs ? 

 

วทิยากร: อาจารยพ์ชิติ สจุรติจนัทร 
ปรญิญาตรสีาขาเศรษฐศาสตร ์ ม. ธรุกจิบัณฑติย ์  /Mini MBA จากมหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 

อดตีผูพ้พิากษาศาลแรงงานสมทบฝ่ายนายจา้ง  อดตีอปุนายกสมาคมการบรหิารงานบคุคลสมทุรปราการ (PAAs) 
อดตี - ปัจจบุนังานดา้น ทีWปรกึษาการบรหิารงานบคุคล บรษัิท สยามไอชเิพรส /บรษัิท Koo Yoo Hah ( IZUSU Dealer) 

ประเทศไทย /บรษัิท Siam Brothers Group  ประเทศเวยีดนาม  /  บรษัิท Ciity Walk  จํากดั ( สวนสยาม) 
ปัจจบุนั : ทีWปรกึษาการบรหิารทรัพยากรบคุคล  บรษัิท ฟิลลปิประกันชวีติ จํากดั  (มหาชน) 

 
 

20 ตลุาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
                                                                                 **สถานทีWจัดอบรมอาจเปลีWยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา    
     1. หัวหนา้กับการเปลีWยนแปลง 
     2. การพัฒนาตนเองกอ่จะไปพัฒนาลกูนอ้ง ตอ้งกําจัดจุดอ่อน และสัญญาณบอกเหตุ  
     3. กระจกวเิศษ กับ ลูกนอ้ง ทีWทํางานไมเ่ต็มทีW ? 
     4. การบรหิารลกูนอ้งกับบทบาทหัวหนา้งาน 
     5. มนุษยส์มัพันธใ์นการทํางาน 
     6. ความตอ้งการของลกูนอ้ง / คนแตล่ะรุ่น กบัการเตมิ 10 F เพืWอกระตุน้จูงใจลกูนอ้งใหทํ้างานเต็มทีW 
     7. การสรา้งขวัญกําลังใจลกูนอ้งโดยใช ้2 H vs IRFC 
     8. ลูกนอ้งทีWอยากไดก้ัน ลูกพีWทีWถูกใจลูกนอ้ง  
     9. อย่างไรจงึจะเรยีกวา่ HP (High Performance) ? 
    10. ลูกนอ้งจะทํางานเต็มทีWขึsนกบัอะไร ? 
    11. สไตลล์กูพีW กบัการบรหิารลูกนอ้ง 
    12. การบรหิารลกูนอ้งกับบทบาทต่างๆของหัวหนา้งาน 
    13. การสอนงานลกูนอ้งและตดิตามผลการสอน 
    14. การสอนงานกบั การมอบหมายงานต่างกันอย่างไร ? 
    15. การมอบหมายงานและตดิตามงานอยา่งมปีระสทิธภิาพตอ้งทําอยา่งไรจงึจะไดง้านจากลูกนอ้ง ? 
    16. การสัWงงานทีWด ี กระบวนการสัWงงานและควบคมุงาน 
 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
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Hipo 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร: 0-2615-4477 มอืถอื 086-318-3152 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

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 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
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 ดงันีs 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีW 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีW 014-2-63503-8 

          ชืWอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั   
          และ Scan ใบ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีW hipotraining@gmail.com 
          พรอ้มระบชุืWอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืWอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัWงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั 
3.  หัก ณ ทีWจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีWไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd. 
Telephone: 02-615-4477 
Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  
E-mail: hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

 


