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Power of Thinking 

(เสรมิสรา้งพลงัความคดิ….เพื�อมุง่สูค่วามสาํเร็จ) 
*** 5 ความคดิ : คดิบวก / คดิสรา้งสรรค ์/ คดิเป็นระบบ / คดิวเิคราะห ์/ คดิเชงิรุก*** 

 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี ผูบ้รหิารฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 

บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากัด จากสหรัฐอเมรกิา   
บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัPน จํากัด (มหาชน) 

และ  บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากดั จากเยอรมนี เป็นตน้ 

  

21 ตลุาคม 2563 

 09.00 – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 

           “ความคดิ” เปรยีบเสมอืนศนูยบ์ญัชาการใหญ่ของเราทีPสง่ผลตอ่พฤตกิรรมและการกระทํา ซึPงเรานัZนตอ้งใช ้
ความคดิอยูต่ลอดเวลาทั Zงในการทํางานและการใชช้วีติประจําวัน โดยความคดิสาํคัญทีPเราทกุคนจําเป็นตอ้งมกีค็อื คดิ
บวก คดิสรา้งสรรค ์คดิเป็นระบบ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิรุก ซึPงมคีนอยูไ่มม่ากนักทีPจะสามารถมทีั Zง 5 ความคดินีZอยูใ่นตัว 
ดังนัZน 5 ความคดินีZจงึถอืสิPงสําคัญทีPเราจําเป็นตอ้งมอง และ ตอ้งจุดประกายความคดิทั Zง 5 เพืPอนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานใหด้ขีึZน เพืPอนําพาองคก์รสูค่วามสาํเร็จ 
           หลักสตูรนีZ จงึไดพั้ฒนาขึZนมาเพืPอใหห้ัวหนา้งาน พนักงาน ผูท้ีPสนใจ  ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการพัฒนา “5 
ความคดิ”  เพืPอนําไปปรับใชใ้นการทํางาน สรรคส์รา้งนวัตกรรมใหม่ พัฒนาการทํางานและแกปั้ญหาไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพดว้ยแนวทางใหม่ๆ  รวมทั Zง จะไดร้่วมทํากจิกรรมและเกมสด์า้นการพัฒนาความคดิทีPประยกุตข์ึZนให ้
เหมาะสมกบัผูเ้ขา้อบรมแตล่ะกลุม่ เมืPอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถนําความรูไ้ปต่อยอดไดด้ว้ยตนเอง 

 

วตัถปุระสงค:์ 
      1. เพืPอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบถงึความสาํคัญของการพัฒนาพลังแหง่ความคดิ เพืPอสรา้งความสําเร็จให ้
องคก์ร  
      2. เพืPอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดรู้เ้ทคนคิในการพัฒนา 5 ความคดิ คดิบวก คดิสรา้งสรรค ์คดิเป็นระบบ คดิวเิคราะห ์
คดิเชงิรุก อยา่งไดผ้ล  
      3. เพืPอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนํา 5 ความคดิมาประยุกตใ์ชใ้นการทํางานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
      4. เพืPอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีPได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่องคก์ร 

 

หวัขอ้การบรรยาย 
Module 1: กระตุน้ตอ่มความคดิ....พชิติความสาํเร็จ  

1. ความสําคัญของการพัฒนาพลังความคดิ 
2. เจาะลกึ !!!  5 ความคดิหลากหลายรูปแบบ เพืPอมุ่งสูค่วามสําเร็จ 
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• ความคดิทีP 1 คดิบวก  (Positive Thinking) 
• ความคดิทีP 2 คดิสรา้งสรรค ์(Creative Thinking) 
• ความคดิทีP 3 คดิเป็นระบบ (Systematic Thinking) 
• ความคดิทีP 4 คดิวเิคราะห ์(Analytical Thinking) 
• ความคดิทีP 5 คดิเชงิรุก (Proactive Thinking) 

3. กจิกรรม Workshop มองเห็น เขา้ใจ รปูแบบความคดิสูค่วามสาํเร็จในองคก์ร 
4. ความคดิที� 1 คดิบวก(Positive Thinking)  

• กําแพงความคดิ….ทําไมถงึไมส่ามารถคดิไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
• ปรับเปลีPยนความคดิจากผูท้ีPไมเ่คยคดิ....ใหค้ดิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

5. กจิกรรม Workshop :  ทะลายกาํแพงความคดิพชิติความสําเร็จ….ในการทํางาน  
6. ความคดิที� 2 ความคดิสรา้งสรรค ์ (Creative Thinking) 

• ความคดิสรา้งสรรค ์เพืPอตอ่ยอดความคดิในการทํางาน (Think Outside of the Box) 
• คน้หา เป้าหมาย ใหม่ๆ  

7. กจิกรรม/เกมส ์: คดิอยา่งสรรคส์รา้งสูก่ารสรา้งนวตักรรมในการทํางาน 
Module 2  พฒันาความคดิ....พชิติความสําเร็จในการทํางาน 

8. ความคดิที� 3 คดิอยา่งเป็นระบบ....เทคนคิการบรหิารจดัการความคดิอยา่งเป็นระบบ
(Systematic Thinking) เพืPอแกปั้ญหาและตัดสนิใจอย่างมกี ึoน (Effective Problem Solving)  

• คน้หาสาเหตทุีPแทจ้รงิของปัญหา 
• คดิทางเลอืกต่าง ๆ 
• วเิคราะหข์อ้ด ี– ขอ้เสยี ของทางเลอืก 
• ตัดสนิใจและแกปั้ญหาอยา่งมกี ึoน  

9. กจิกรรม Workshop :  การคดิอยา่งเป็นระบบ ....เพื�อแกปั้ญหาและตดัสนิใจในการทํางาน 
10. ความคดิที� 4 คดิวเิคราะห ์(Analytical Thinking) 

• สรรคส์รา้งกระบวนการคดิวเิคราะหเ์พืPอพัฒนาการทํางานสูค่วามสําเร็จ (Analytical Thinking to 
Success) 

11. กจิกรรม/เกมส ์มหศัจรรย…์.พลงัของความคดิวเิคราะห ์
12. ความคดิที� 5 ความคดิเชงิรกุ....ผสานความคดิสูก่ารพฒันา ความคดิเชงิรกุ อยา่งไดผ้ล 

• วธิกีารนําความคดิเชงิรุกมาใชใ้นการทํางาน 
• โมเดลพัฒนาความคดิเชงิรุก 

13. การประยกุตใ์ช ้5 ความคดิเพืPอพชิติความสําเร็จในการทํางาน 
14. กจิกรรม Workshop ประยกุต…์ 5 ความคดิ พชิติความสาํเร็จ 
15. สรุป คําถาม และ คําตอบ 
 

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

ชําระภายใน 21 ตลุาคม 2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 1.5 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 67.50 4,747.50 4,815.00 

สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 64.50 4,536.50 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 7 ตลุาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 1.5 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 64.50 4472.00 4,601.00 

สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 60.00 4,160.00 4,280.00 

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

          ชืPอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีP 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืPอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืPอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัPงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีPจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีPไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP 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,หลักสตูรอบรม , การคดิเชงิกลยทุธ ์, คดิบวก,Positive ,Thinking,คดิสรา้งสรรค,์Creative,Systematic,คดิเป็น
ระบบ,คดิวเิคราะห,์Analytical 


