
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-2615-4499,0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

จดุไฟ....ความคดิ พชิติความจาํ 
 
 

วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงวงการมากกวา่ 25 ปี 
 

 

1 เมษายน 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร)   

*สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

 
หลกัการและเหตผุล 
 ความคดิเปรยีบเหมอืนเข็มทศิในการดําเนนิชวีติ ความจําเปรยีบเสมอืนคลังทีRเก็บขอ้มลู การคดิอยา่งเป็นระบบ 
และการมคีวามจําทีRด ีจะชว่ยใหก้ารทํางานเป็นขั VนตอนและมปีระสทิธภิาพมากขึVน เกดิขอ้ผดิพลาดนอ้ยลง และยังชว่ย
ใหเ้รารับมอืกบัปัญหาต่าง ๆ ทีRอาจจะเกดิขึVนลว่งหนา้ได ้ความคดิเป็นสิRงทีRเราตอ้งฝึกฝนและพัฒนาอยูต่ลอดเวลา 
ควบคู่ไปกบัความจํา เมืRอเราเริRมคดิ เริRมจดจํารายละเอยีดในการทํางานและสามารถปฏบิัตไิดจ้รงิอยา่งเต็มทีR ยอ่มทํา
ใหก้ารทํางานนัVนง่ายและมปีระสทิธภิาพมากยิRงขึVน 
 หลักสตูรนีV พัฒนาขึVนมาเพืRอใหพ้นักงานไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการพัฒนา “5 ความคดิ” ทีRจําเป็นต่อการทํางาน และ
ฝึกฝน “ความจํา” ดว้ยหลักการจําอย่างเป็นระบบ รวมทั Vง การร่วมระดมทํากจิกรรมดา้นการพัฒนาความคดิและ
ความจําทีRประยกุตข์ึVน เมืRอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละตอ่ยอดความรูใ้นเรืRองนีV ไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการพัฒนาทกัษะการคดิเพืRอสรา้งความสําเร็จในงาน 
2. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูว้ธิกีารจําดว้ยหลักการจําทีRเป็นระบบ และสามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม 

3. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีRได ้ไปประยุกตใ์ชแ้ละเกดิประโยชนส์งูสดุทั Vงองคก์รและตัวทา่นเอง 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1: จุดไฟ....ความคดิสูค่วามสาํเร็จ 
1. สาเหตุหลักทีRทําใหก้ารทํางานไมเ่กดิประสทิธภิาพ 

• “ไมล่งมอืคดิ” ไดแ้ต่ “ลงมอืทํา”   
• ลมื !!!  

2. ความสําคัญของความคดิเพืRอพชิติความสําเร็จในการทํางาน 
3. เจาะลกึ !!! 5 ความคดิ ทีRมผีลต่อการพัฒนาการทกัษะการทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

• คดิบวก 
• คดิเป็นระบบ 
• คดิสรา้งสรรค ์
• คดิวเิคราะห ์
• คดิเชงิรุก 

4. กจิกรรม Workshop จุดไฟความคดิ....พชิติ ความสําเร็จในการทํางาน 
5. เทคนคิวธิกีารปลดล็อคความคดิ เพืRอพชิติความสําเร็จ ในการทํางาน 
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6. ตัวอย่าง การนําความคดิไปใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
• การทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
• การแกไ้ขปัญหาทีRซบัซอ้น 
• การลดขอ้ผดิพลาด 

7. กจิกรรม Workshop การนําความคดิ …. ไปใชอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
 

Module 2 : หวัใจสาํคญั..... พฒันาความจําสูค่วามสาํเร็จ 
8. ความสมัพันธข์อง “ความจํา” กบั “ความคดิ”  
9. เหตุผลสําคัญ ทีRทําให ้ “จําไมไ่ด”้ 

• ไมม่หีลักการจํา 
• ไมอ่ยากจํา 
• ไมใ่สใ่จทีRจะจํา 

10. การสรา้งระบบความจํา โดยอาศัย 5 เทคนคิหลัก 
• การจําโดยใชห้ลัก A B C  
• การจําโดยเชืRอมโยงความสมัพันธ ์
• การจําโดยการนกึเป็นเรืRองราว 
• การจําดว้ยการวเิคราะหใ์จความสาํคัญของเรืRอง 
• การจําดว้ย Key word 

11. กจิกรรม ฝึกความจํา… สูค่วามสาํเร็จในการทํางาน 
12. การพัฒนาและฝึกฝนความจําอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• ชา่งคดิ  
• ชา่งสงัเกต 
• ชา่งถาม 
• และอืRนๆ 

13. กจิกรรม เกมส ์ทดสอบความจํา  
14. สรุป คําถาม และ คําตอบ 

 

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

ราคาคา่อบรม / หลกัสตูร / ทา่น 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

1 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 
3 2,900.00 203.00 87.00 3,016.00 3,103.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืRอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477 
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, ความจํา , ฝึกความจํา ,จดุไฟ , พชิติความจํา 


