
Outline Hipo 

 
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, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

หลกัสตูร Can Do Attitude!!!! 
“เชื�อ”..วา่ทาํได ้.. เพื�อความสาํเร็จ 

 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 
 

22 มถินุายน 2563 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 เนืTองจากปัจจุบนัไดม้สีภาวะการแขง่ขันทางธรุกจิทีTรุนแรงขึ_นอย่างไมม่สี ิ_นสดุ องคก์รตา่ง ๆ จําเป็นทีTจะตอ้ง
พัฒนาศกัยภาพของบคุลากรภายในองคก์รใหเ้กดิความแข็งแกรง่มากขึ_น เพืTอใหส้รา้งความสําเร็จมาสูอ่งคก์รอย่าง
เกดิประสทิธผิลมากขึ_น เพราะฉะนั_นไม่วา่จะเป็นพนักงาน หัวหนา้งานและผูจั้ดการ ซึTงถอืวา่เป็นหัวใจสูค่วามสาํเร็จ
ขององคก์ร ยิTงตอ้งมศีกัยภาพในการปรับปรุงสมรรถนะของบคุคล สว่นของพฤตกิรรมนั_นจะเป็นสว่นทีTปรับปรุงยาก
ทีTสดุ เพราะทั _งนี_ทั _งนั _นทกัษะและความสามารถเป็นเพยีงแคส่ว่นหนึTงในการปรับทศันคตขิองแตล่ะบคุคล แต่ส ิTงสาํคัญ
อยู่ทีTการสรา้งอปุนสิยัของตนเองในการพัฒนาความมุ่งมัTนตั _งใจทีTจะทํางานหรอืใชช้วีติใหป้ระสบความสําเร็จ พรอ้ม
เรยีนรูท้ีTจะเผชญิและเอาชนะอปุสรรคจากปัจจัยภายนอกและอปุสรรคทีTเกดิขึ_นจากตัวเอง ซึTงนัTนคอื จุดเริTมตน้ของการ
คดิและเชืTอวา่สามารถทําไดแ้ละทําใหสํ้าเร็จอย่างตั_งใจนัTนเอง 
 หลักสตูรนี_จงึถูกออกแบบมาเพืTอพัฒนาสูค่วามสําเร็จ เพืTอใหบ้คุลากรโดยมทีศันคตแิบบ “เชืTอ” กอ่นว่าตอ้งทํา
ได ้(Can Do ATTITUDE) ใหเ้กดิการสรา้งแรงจูงใจดว้ยตัวเอง ซึTงจะสง่ผลใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นระเบยีบในการ
ทํางาน สรา้งความปรารถนาทีTจะทํางานร่วมกับผูอ้ืTน และร่วมมอืกา้วไปสูจ่ดุหมายเดยีวกนั ซึTงกระบวนการเหลา่นี_จะ
นําไปสูก่ารเรยีนรูส้ ิTงเหล่านี_ ชว่ยใหพ้นักงานเกดิความมัTนใจและประสบความสําเร็จในทีTสดุ 
 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจอปุนสิยัแห่งความสําเร็จ และเกดิประสทิธผิลในการทํางาน 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ถงึเครืTองมอืตา่ง ๆ  ทีTสามารถชว่ยพัฒนาอปุนสิยัแหง่ความสําเร็จ และ
สามารถนําไปตอ่ยอดความรูไ้ดอ้ยา่งเกดิประสทิธผิล 

3. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถทําในสิTงทีTตั _งใจใหสํ้าเร็จบนพื_นฐานความเชืTอวา่ทําได ้ และต่อยอดใหเ้กดิประโยชน์
ทั _งตนเองและองคก์รในทีTสดุ 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. ทําไมทกุคนตอ้งมคีวามคดิและทัศนคตแิตกตา่งกนั ???? 
2. คดิอย่างไร.. ใหเ้กดิความเชืTอวา่ไมม่อีะไรทีTเราทําไมไ่ด ้

� เปิด หรอื ปิดใจในความคดิ 
� เพยีงลมพัดผา่น 
� ไมใ่ชห่นา้ทีT 
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3. “พัฒนาตนเอง” เพืTออะไร .. เพืTอใคร.. ทําไมตอ้งทํา?? 
4. กระบวนการสรา้งความคดิและทศันคตเิพืTอใหเ้กดิแรงบนัดาลใจและความทา้ทายดว้ยตนเอง 
5. ปัญหาตา่ง ๆ เป็นเพยีงเล็กนอ้ยเทา่นั_น 
6. อปุนสิยัในแตล่ะแบบ 

� ลม้เหลว 
� ประสบความสําเร็จ 

7. กจิกรรม แสดงความเป็นตัวของตัวตน  
8. เป้าหมายมไีวพุ้่งชน  
9. กจิกรรม “ความคดิ .. ความเชืTอ วา่ ฉันทําได ้.. ฉันทําได”้ 
10.  ปรกึษาผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์มากกวา่เพืTอใหง้านเหล่านั_นสําเร็จเป้าหมาย..ไดจ้รงิหรอื ??? 
11. สรุป คําถามและคําตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 22 มถิุนายน 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 8 มถินุายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 
อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทักษะ, เฉพาะทาง, สรา้งสรรค,์ ความสําเร็จ, องคก์ร, นอกกรอบ, ทําได,้ ความสามารถ, ปัญหา ,Attitude  


