Outline Hipo

หล ักสูตร PROACTIVE THINKING
(สร ้างความคิดเชงิ รุก = สร ้างสุขในการทํางาน)

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
X จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
X ากด ้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

15 ก ันยายน 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
X ัดอบรมอาจเปลีย
X นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ิ กับปั ญหาทัง_ ภายในและภายนอก มักบัน
ในปั จจุบน
ั การเผชญ
X ทอนกําลังใจและเวลาในการทํางาน สง่ ผล
ิ ธิภาพในการทํางาน ดังนัน
กระทบถึงประสท
_ การพัฒนาความคิดและทํางานเชงิ รุกยุคใหม่ด ้วยทัศนคติเชงิ บวก จึงเป็ น
้ นเครือ
อาวุธหนึงX ทีพ
X นักงานใชเป็
X งมือในการรับมือและต่อสูกั้ บปั ญหาประจําวัน หากพนั กงานสามารถพัฒนาความคิด
ิ ธิภาพการทํางานของตนเอง และผลของงานตามเป้ าหมายทีต
และการทํางานเชงิ รุก ประสท
X ัง_ ไว ้และความสุขในการ
ทํางานย่อมเป็ นสงิX ทีไX ม่ไกลเกินฝั นอย่างแน่นอน
หลักสูตรนีจ
_ งึ ได ้พัฒนาขึน
_ มาเพือ
X ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้พัฒนาตนเองทัง_ การพัฒนาความคิดและการทํางานเชงิ รุก
ิ ธิภาพการทํางาน ทัง_ นีผ
การพัฒนาประสท
_ ู ้เข ้ารับการอบรมจะได ้เรียนรู ้ทัง_ เทคนิคและวิธต
ี า่ งๆ ฝึ กปฏิบต
ั ท
ิ ํากิจกรรม
ิ ธิภาพการทํางานด ้วยความคิดและการทํางานเชงิ รุก การพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร ้างจุดแข็ง
ระดมสมองพัฒนาประสท
้ ้ด ้วย
ของตน การพัฒนาความคิดเชงิ บวก รวมทัง_ เคล็ดลับอืน
X ๆ ทีจ
X ะทําให ้ผู ้อบรมได ้เข ้าใจและสามารถประยุกต์ใชได
ตนเองเมือ
X ปฏิบต
ั งิ านจริง
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
X สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
X งเทคนิคการพัฒนาความคิดและการทํางานเชงิ รุกยุคใหม่ด ้วยทัศนคติเชงิ บวก
2. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้วิธใี นการคิดเชงิ รุก ตลอดจนการปรับเปลีย
X นทัศนคติให ้มองด ้านบวก เพือ
X ให ้เกิดผลดี
ต่อการทํางานของตนเองและทีมงาน
3. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้าอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานเชงิ รุก สนุ กกับการทํางาน สร ้างสรรค์งานตลอดจนปรับเปลีย
X น
ืX ในด ้านบวก โดยรู ้จักกําหนดเป้ าหมายอย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรม ตลอดจน
ตัวเองให ้เป็ นคนมุง่ มัXนและมีความคิดเชอ
วิธป
ี ฏิบต
ั เิ พือ
X บรรลุสเู่ ป้ าหมายทีก
X ําหนด
้ อ
ิ ธิภาพการทํางานและการทํางานเชงิ
4. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไX ด ้ไปประยุกต์ใชเรื
X งการพัฒนาประสท
ิ ธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
รุก ได ้อย่างมีประสท
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
Module 1: The Power of Thinking
1. รูปแบบของความคิดมนุษย์
2. ความหมายและความสาํ คัญของการพัฒนาความคิดเชงิ รุก (Proactive Thinking)
3. ผลของการคิดต่อ การกระทํา ผลการปฏิบต
ั งิ านและสงิX อืน
X ๆ ในชวี ต
ิ สว่ นตัวและชวี ต
ิ การทํางาน
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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4. กิจกรรม Workshop: You are What You Think
Module 2: Time for Change
5. วิธก
ี ารและการประยุกต์ใช ้คิดเชิงรุกอย่างสร ้างสรรค์ในชีวต
ิ ประจําวันและการทํางาน
ิ
ิ
6. พัฒนาความคิดเชงรุก ด ้วย การปรับทัศนคติเชงบวก (Positive Attitude)
7. เทคนิคการสร ้างความมุง่ มัXนและการปรับเปลีย
X นพฤติกรรมของตนเอง (Self Motivation)
ิ ปัญหาและอุปสรรค”
8. กิจกรรม : Workshop “การสร้างกําล ังใจให้ตนเองเมือ
 เผชญ
Module 3: Proactive Result
9. ประโยชน์ของการคิดเชงิ รุกต่อตนเองและองค์กร
ํ เร็ จ
ิ ความสา
10. กิจกรรม Workshop: กระตุกต่อมความคิด เพือ
 พิชต
้ ้สําเร็จ เปลีย
่ ารปฏิบต
11. เทคนิคการนํ า ”ความคิดเชงิ รุก” ไปใชให
X นความคิด สูก
ั ิ
12. สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 15
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน 1
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
273.00
259.00

ก ันยายน 2563

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

ก ันยายน 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)
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 ดังนี_
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีX 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีX 014-2-63503-8
X บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีX 0-2615-4479
ืX บริษัท เบอร์ตด
X หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังX จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
X 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
ื เงินทีไX 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, ความคิด, ทักษะ, เฉพาะทาง, ความคิดเชิงรุก, สร ้างสุข, การทํางาน, ความรู ้, เผชิญกับปั ญหา, ภายใน, ภายนอก, การรับมือ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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