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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  

เทคนคิการบรหิารคนทกุ Generation ดว้ย
เครื�องมอืการอา่นคนใหอ้อก 

  
 

วทิยากร: อาจารยพ์ชิติ สจุรติจนัทร 
ปรญิญาตรสีาขาเศรษฐศาสตร ์ ม. ธรุกจิบณัฑติย ์  /Mini MBA จากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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) 
ปัจจุบนั : ทีWปรกึษาการบรหิารทรัพยากรบคุคล  บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั  (มหาชน) 

 
 

17 ธนัวาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
                                                                                 **สถานทีWจัดอบรมอาจเปลีWยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 
หลกัการและเหตผุล 
           คนแตล่ะคนและในแตล่ะ Generation ยอ่มมลีักษณะพฤตกิรรมทีWแตกตา่งกันไป ดังนัmนการจะบรหิาร 
กระตุน้จูงใจคนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เราตอ้งสามารถ มองคนอืWนใหอ้อก บอกคนอืWนใหไ้ด ้ ใชค้นอืWนใหเ้ป็น 
เห็นคนอืWนใหช้ดั  ซึWงกอ่นจะไปทําเชน่นัmนได ้ เราจะตอ้งสามารถ มองตนเองออก บอกตนเองได ้ ใชต้นเองเป็น 
เห็นตนเองชดัใหไ้ดเ้สยีกอ่น  แต่จะทําอย่างไรเราจงึจะมคีวามสามารถในการมองคน มองตน ให ้ รูเ้ขา  รูเ้รา  
เพืWอนําไปสูก่ารพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อนในแตล่ะพฤตกิรรมของพนักงาน ทมีงานและตนเองรวมถงึการปรับตนเอง
ใหส้ามารถเขา้ใจและทํางานร่วมกับผูอ้ืWนทีWมลีักษณะพฤตกิรรมทีWแตกตา่งกันไดอ้ยา่งเหมาะสม 
           เพืWอใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บทราบและเขา้ใจและวธิใีชเ้ครืWองมอืในการอา่นคน อ่านตนได ้ และนําผลไปใช ้
ในการปรับปรุงประสทิธภิาพการทํางานเป็นทมี  การสืWอสาร   การเฟ้นหา Talent  และการคัดเลอืกบคุลากร  
สาํหรับองคก์ร   และสําหรับตนเอง  ในการคน้หาศกัยภาพและวางแผนพัฒนาสู ่ Career Path ทีWเหมาะกับ
บคุลกิภาพและศักยภาพของตนเองตอ่ไป 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา    
1.  ศลิปะการบรหิารคนและลักษณะของคนแต่ละประเภท 
2. เครืWองมอืการอ่านคนคอือะไร?  
3 . ลักษณะบคุคลใน 4 มติแิละจุดแข็ง ขอ้จํากดัของแตล่ะคณุลักษณะบคุคล.    
4.  ประเมนิลักษณะและพฤตกิรรมของตนเอง ( Self Assessment Your Style ) 
5.  การวเิคราะหล์ักษณะของคนแตล่ะประเภทในทมีงานดว้ยแบบทดสอบทางจติวทิยา (Psychology Test )  
6.  การวเิคราะหท์มีงานเพืWอการบรหิารทมี ลูกนอ้งในเชงิจติวทิยา  โดยการนําเครืWองมอืในการอา่นคนมาใช ้
7. เรยีนรูแ้ละทําความเขา้ใจตอ่คนทีWแตกตา่งกันใหส้ามารถทํางานเป็นทมีและอยูร่่วมกนัไดอ้ย่างมคีวามสขุ 
8  เทคนคิสรา้งแรงจูงใจในการทํางานแกท่มีงาน 
9.  ความเขา้ใจในบคุลกิภาพ (Personality) และการรับรู ้(Perception) 
10. การอา่น / วเิคราะหค์ุณลักษณะของผูอ้ืWนจากการ ฟัง / สังเกต 
11. เทคนคิการสืWอสารกบับคุคลแต่ละคณุลักษณะ 
12. เทคนคิการบรหิารคนทีWมคีวามรูค้วามสามารถทีWแตกต่างกัน ( Dealing  the difference managing people ) 
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13. Workshop – เรยีนรูท้กัษะการบรหิารทมีใหส้ามารถทํางานรว่มกนัได ้ในกลุม่บคุคลที�มี
คณุลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

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

 

อบรม,สมัมนา,พนักงาน,หลกัสตูร,เทคนคิ,การบรหิารคน, Generation,เครืWองมอื,การอา่นคนใหอ้อก 
 


