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

 ปลดล็อกความคดิ … พชิติความจาํ 
เพื�อความสาํเร็จในงาน 

 
 

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

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
 

28 มถินุายน 2564 
  09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหคผุล 
 ความคดิเปรยีบเหมอืนเข็มทศิในการดําเนนิชวีติ ความจําเปรยีบเสมอืนคลังทีXเก็บขอ้มลู การคดิอยา่งเป็นระบบ 
และการมคีวามจําทีXด ีจะชว่ยใหก้ารทํางานเป็นขั\นตอนและมปีระสทิธภิาพมากขึ\น เกดิขอ้ผดิพลาดนอ้ยลง และยังชว่ย
ใหเ้รารับมอืกบัปัญหาต่าง ๆ ทีXอาจจะเกดิขึ\นลว่งหนา้ได ้ความคดิเป็นสิXงทีXเราตอ้งฝึกฝนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
ควบคู่ไปกบัความจํา เมืXอเราเริXมคดิ เริXมจดจํารายละเอยีดในการทํางานและสามารถปฏบิัตไิดจ้รงิอยา่งเต็มทีX ยอ่มทํา
ใหก้ารทํางานง่ายขึ\นและมปีระสทิธผิลมากขึ\น ความคดิและความจําทีXดมีคีวามสําคัญอยา่งยิXงไมว่่าจะเป็นบคุคลใดก็
ตาม ทั \งดา้นการพัฒนาการทํางานรวมถงึการแกไ้ขปัญหา และการบรหิารงานขององคก์ร 
 หลักสตูรนี\ พัฒนาขึ\นมาเพืXอใหพ้นักงานไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการปลดล็อกความคดิ พชิติความจํา เพืXอ
ความสําเร็จในงานใหเ้กดิประสทิธผิล รวมทั \ง การรว่มระดมทํากจิกรรมดา้นการพัฒนาความคดิทีXประยุกตข์ ึ\น เมืXอจบ
การอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูใ้นเรืXองนี\ ไดด้ว้ยตนเอง 
   
วตัถปุระสงค ์

1. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการปลดล็อกความคดิ พชิติความจํา เพืXอความสําเร็จในงาน 
2. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีXได ้ไปประยุกตใ์ชแ้ละเกดิประโยชนส์งูสดุทั \งองคก์รและ  
    ตัวทา่นเอง 
 

 

หวัขอ้การอบรม 
Module 1: ความคดิ 

1. ความสําคัญของความคดิ 
2. ปญัหาและอปุสรรคของพนกังานในการทํางานยคุปจัจบุนั 
3. รูปแบบการพัฒนาทางความคดิ  

• คดิบวก / คดิลบ 
• คดิเป็น / คดิไม่เป็น 
• คดิกลยุทธ ์/ คดิวางแผน / คดิปฏบิตังิาน 

4. ทกัษะการปลดล็อกความคดิในการทํางานอยา่งสรา้งสรรค ์
5. เทคนคิวธิกีารปลดล็อกความคดิ เพืXอวเิคราะหก์ารทํางานใหเ้ร็ว ครบถว้น ถกูตอ้ง 
6. ตวัอยา่งการนําความคดิไปใช ้

• การลดขอ้ผดิพลาด 
• การแกไ้ขปญัหาที�ซบัซอ้น 
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7. กจิกรรม การนําความคดิไปใชใ้นการทํางานเพื�อความสําเร็จของงาน 
8. กจิกรรม ปลดล็อกความคดิ 

 
Module 2 : ความจํา 
9. ความสัมพันธข์อง “ความจาํ” กบั “ความคดิ” 
10. กระบวนการเรยีนรูแ้ละจดจํา 
11. เทคนคิการพฒันาและฝึกฝนความจํา 

• สงัเกต 
• ถาม 
• ทวน 

12.  กจิกรรมทดสอบความจํา 
13.  กจิกรรมฝึกความจํา 
14.  สรุป คําถาม และ คําตอบ 

 

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

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
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 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
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 สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืXอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX 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,ความจํา,ความสาํเร็จในงาน,พนักงาน 


