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PROACTIVE THINKING  
(สรา้งความคดิเชงิรกุ = สรา้งสขุในการท างาน) 

 
วทิยากร: อาจารยพ์งศภ์ทัร  นมะภทัร 

วทิยากรภายใน บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด ต าแหน่ง Assistant Manager  
วทิยากรบรรยายใหก้ับภาครัฐและเอกชน หลกัสตูรดา้นการขาย การตลาด การบรกิาร 

 หัวหนา้งาน หลักการคดิ และ เพิม่ศักยภาพในการท างาน 

    
2 ตลุาคม 2564 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจ่ดัอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

         
หลกัการและเหตผุล 
 
 ในปัจจบุัน การเผชญิกับปัญหาทัง้ภายในและภายนอก มักบั่นทอนก าลังใจและเวลาในการท างาน สง่ผล
กระทบถงึประสทิธภิาพในการท างาน ดังนัน้ การพัฒนาความคดิและท างานเชงิรกุยคุใหมด่ว้ยทัศนคตเิชงิบวก จงึเป็น
อาวธุหนึง่ทีพ่นักงานใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการรับมอืและตอ่สูก้ับปัญหาประจ าวนั หากพนักงานสามารถพัฒนาความคดิ
และการท างานเชงิรกุ  ประสทิธภิาพการท างานของตนเอง และผลของงานตามเป้าหมายทีต่ัง้ไวแ้ละความสขุในการ
ท างานยอ่มเป็นสิง่ทีไ่มไ่กลเกนิฝันอยา่งแน่นอน  
         หลักสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดพั้ฒนาตนเองทัง้ การพัฒนาความคดิและการท างานเชงิรกุ 
การพัฒนาประสทิธภิาพการท างาน ทัง้นี้ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดเ้รยีนรูทั้ง้เทคนคิและวธิตีา่งๆ ฝึกปฏบิัตทิ ากจิกรรม
ระดมสมองพัฒนาประสทิธภิาพการท างานดว้ยความคดิและการท างานเชงิรุก การพัฒนาจดุออ่นและเสรมิสรา้งจดุแข็ง
ของตน การพัฒนาความคดิเชงิบวก รวมทัง้เคล็ดลับอืน่ๆ ทีจ่ะท าใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ย
ตนเองเมือ่ปฏบิัตงิานจรงิ 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งเทคนคิการพัฒนาความคดิและการท างานเชงิรกุยคุใหมด่ว้ยทัศนคตเิชงิบวก 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูว้ธิใีนการคดิเชงิรกุ ตลอดจนการปรับเปลีย่นทัศนคตใิหม้องดา้นบวก เพือ่ใหเ้กดิผลดี

ตอ่การท างานของตนเองและทมีงาน 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิแรงบันดาลใจในการท างานเชงิรุก สนุกกับการท างาน สรา้งสรรคง์านตลอดจนปรับเปลีย่น

ตัวเองใหเ้ป็นคนมุง่มั่นและมคีวามคดิเชือ่ในดา้นบวก โดยรูจั้กก าหนดเป้าหมายอยา่งชัดเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจน
วธิปีฏบิัตเิพือ่บรรลสุูเ่ป้าหมายทีก่ าหนด 

4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชเ้รือ่งการพัฒนาประสทิธภิาพการท างานและการท างานเชงิ
รกุ  ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
Module 1: The Power of Thinking 

1. รปูแบบของความคดิมนุษย ์
2. ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาความคดิเชงิรกุ (Proactive Thinking) 
3. ผลของการคดิตอ่ การกระท า ผลการปฏบิัตงิานและสิง่อืน่ๆ ในชวีติสว่นตัวและชวีติการท างาน 
4. กจิกรรม Workshop: You are What You Think   

Module 2:  Time for Change 
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5. วธิกีารและการประยกุตใ์ชค้ดิเชงิรกุอยา่งสรา้งสรรคใ์นชวีติประจ าวนัและการท างาน 
6. พัฒนาความคดิเชงิรกุ ดว้ย การปรับทัศนคตเิชงิบวก (Positive Attitude) 
7. เทคนคิการสรา้งความมุง่มั่นและการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเอง (Self Motivation) 
8. กจิกรรม : Workshop “การสรา้งก าลงัใจใหต้นเองเมือ่เผชญิปญัหาและอปุสรรค” 

Module 3: Proactive Result 
9. ประโยชนข์องการคดิเชงิรกุตอ่ตนเองและองคก์ร 
10. กจิกรรม Workshop: กระตกุตอ่มความคดิ เพือ่พชิติความส าเร็จ 
11. เทคนคิการน า ”ความคดิเชงิรกุ”  ไปใชใ้หส้ าเร็จ เปลีย่นความคดิ สูก่ารปฏบิัต ิ
12. สรปุ ค าถามและค าตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
 

อัตราหลักสตูร 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 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 

วธิกีารช าระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี้ 

1.1 ธนาคารกรุงเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

2.  ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 

     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: 

HIPO Training and Consultancy Co., Ltd. 
Telephone: 02-615-4477  

Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  

E-mail: hipotraining@gmail.com  

ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 

 
อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทกัษะ, เฉพาะทาง, ความคดิเชงิรุก, สรา้งสขุ, การท างาน, ความรู,้ เผชญิกบัปัญหา, ภายใน, ภายนอก, การรับมอื 
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