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หลกัสตูร PROACTIVE THINKING  
(สรา้งความคดิเชงิรกุ = สรา้งสขุในการทํางาน) 

 
วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 
อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

    

27 มนีาคม 2563 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีZจัดอบรมอาจเปลีZยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

         
หลกัการและเหตผุล 
 
 ในปัจจุบนั การเผชญิกบัปัญหาทั [งภายในและภายนอก มักบัZนทอนกําลังใจและเวลาในการทํางาน สง่ผล
กระทบถงึประสทิธภิาพในการทํางาน ดังนั[น การพัฒนาความคดิและทํางานเชงิรุกยุคใหมด่ว้ยทศันคตเิชงิบวก จงึเป็น
อาวุธหนึZงทีZพนักงานใชเ้ป็นเครืZองมอืในการรับมอืและต่อสูก้บัปัญหาประจําวัน หากพนักงานสามารถพัฒนาความคดิ
และการทํางานเชงิรุก  ประสทิธภิาพการทํางานของตนเอง และผลของงานตามเป้าหมายทีZตั [งไวแ้ละความสขุในการ
ทํางานยอ่มเป็นสิZงทีZไม่ไกลเกนิฝันอย่างแน่นอน  
         หลักสตูรนี[จงึไดพ้ัฒนาขึ[นมาเพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมไดพ้ัฒนาตนเองทั [ง การพัฒนาความคดิและการทํางานเชงิรุก 
การพัฒนาประสทิธภิาพการทํางาน ทั [งนี[ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดเ้รยีนรูท้ั [งเทคนคิและวธิตีา่งๆ ฝึกปฏบิตัทํิากจิกรรม
ระดมสมองพัฒนาประสทิธภิาพการทํางานดว้ยความคดิและการทํางานเชงิรุก การพัฒนาจุดออ่นและเสรมิสรา้งจุดแข็ง
ของตน การพัฒนาความคดิเชงิบวก รวมทั [งเคล็ดลับอืZนๆ ทีZจะทําใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชไ้ดด้ว้ย
ตนเองเมืZอปฏบิตังิานจรงิ 
 
วตัถปุระสงค:์   
 
1. เพืZอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืZองเทคนคิการพัฒนาความคดิและการทํางานเชงิรุกยคุใหมด่ว้ยทัศนคตเิชงิบวก 
2. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูว้ธิใีนการคดิเชงิรุก ตลอดจนการปรับเปลีZยนทศันคตใิหม้องดา้นบวก เพืZอใหเ้กดิผลดี
ตอ่การทํางานของตนเองและทมีงาน 

3. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิแรงบันดาลใจในการทํางานเชงิรุก สนุกกับการทํางาน สรา้งสรรคง์านตลอดจนปรับเปลีZยน
ตัวเองใหเ้ป็นคนมุง่มัZนและมคีวามคดิเชืZอในดา้นบวก โดยรูจั้กกําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจน
วธิปีฏบิตัเิพืZอบรรลุสูเ่ป้าหมายทีZกําหนด 

4. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีZไดไ้ปประยุกตใ์ชเ้รืZองการพัฒนาประสทิธภิาพการทํางานและการทํางานเชงิ
รุก  ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
 
Module 1: The Power of Thinking 
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1. รูปแบบของความคดิมนุษย ์
2. ความหมายและความสาํคัญของการพัฒนาความคดิเชงิรุก (Proactive Thinking) 
3. ผลของการคดิตอ่ การกระทํา ผลการปฏบิตังิานและสิZงอืZนๆ ในชวีติสว่นตัวและชวีติการทํางาน 
4. กจิกรรม Workshop: You are What You Think   

  
Module 2:  Time for Change 
5. วธิกีารและการประยกุตใ์ชค้ดิเชงิรุกอยา่งสรา้งสรรคใ์นชวีติประจําวันและการทํางาน 
6. พัฒนาความคดิเชงิรุก ดว้ย การปรับทัศนคตเิชงิบวก (Positive Attitude) 
7. เทคนคิการสรา้งความมุ่งมัZนและการปรับเปลีZยนพฤตกิรรมของตนเอง (Self Motivation) 
8. กจิกรรม : Workshop “การสรา้งกําลงัใจใหต้นเองเมื�อเผชญิปญัหาและอปุสรรค” 

 
Module 3: Proactive Result 
9. ประโยชนข์องการคดิเชงิรุกต่อตนเองและองคก์ร 
10. กจิกรรม Workshop: กระตกุตอ่มความคดิ เพื�อพชิติความสาํเร็จ 
11. เทคนคิการนํา ”ความคดิเชงิรกุ”  ไปใชใ้หสํ้าเร็จ เปลีZยนความคดิ สูก่ารปฏบิตั ิ
12. สรุป คําถามและคําตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร(ตอ่ 1 ท่าน) 

ชําระภายใน 27 มนีาคม 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 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 12 มนีาคม 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 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

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

          ชืZอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีZ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืZอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืZอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัZงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั 
3.  หัก ณ ทีZจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีZไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
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  
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อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทักษะ, เฉพาะทาง, ความคดิเชงิรกุ, สรา้งสขุ, การทํางาน, ความรู,้ เผชญิกบัปัญหา, ภายใน, ภายนอก, การรับมอื 


