
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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จดุไฟ....ความคดิ พชิติความจ า 
 
 

วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จ ากดั 

อดตีผูจ้ัดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดับงานบรหิารและเป็นผูเ้ชีย่วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีใ่คร ๆ ตอ้งถามถงึทัง้วงการมากกวา่ 25 ปี 
 

 

29 พฤศจกิายน 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

 
หลกัการและเหตผุล 
 ความคดิเปรยีบเหมอืนเข็มทศิในการด าเนนิชวีติ ความจ าเปรยีบเสมอืนคลังทีเ่ก็บขอ้มลู การคดิอยา่งเป็นระบบ 
และการมคีวามจ าทีด่ ีจะชว่ยใหก้ารท างานเป็นขัน้ตอนและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เกดิขอ้ผดิพลาดนอ้ยลง และยังชว่ย
ใหเ้รารับมอืกับปัญหาตา่ง ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ลว่งหนา้ได ้ ความคดิเป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งฝึกฝนและพัฒนาอยูต่ลอดเวลา 
ควบคูไ่ปกับความจ า เมือ่เราเริม่คดิ เริม่จดจ ารายละเอยีดในการท างานและสามารถปฏบิัตไิดจ้รงิอยา่งเต็มที ่ ยอ่มท า
ใหก้ารท างานนัน้งา่ยและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้ 
 หลักสตูรนี ้พัฒนาขึน้มาเพือ่ใหพ้นักงานไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการพัฒนา “5 ความคดิ” ทีจ่ าเป็นตอ่การท างาน และ
ฝึกฝน “ความจ า” ดว้ยหลักการจ าอยา่งเป็นระบบ รวมทัง้ การรว่มระดมท ากจิกรรมดา้นการพัฒนาความคดิและ
ความจ าทีป่ระยกุตข์ ึน้ เมือ่จบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูใ้นเรือ่งนี ้ไดด้ว้ยตนเอง 
 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการพัฒนาทักษะการคดิเพือ่สรา้งความส าเร็จในงาน 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูว้ธิกีารจ าดว้ยหลักการจ าทีเ่ป็นระบบ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเป็น

รปูธรรม 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ด ้ไปประยกุตใ์ชแ้ละเกดิประโยชนส์งูสดุทัง้องคก์รและตัวทา่นเอง 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1: จดุไฟ....ความคดิสูค่วามส าเร็จ 

1. สาเหตหุลักทีท่ าใหก้ารท างานไมเ่กดิประสทิธภิาพ 

 “ไมล่งมอืคดิ” ไดแ้ต ่“ลงมอืท า”   
 ลมื !!!  

2. ความส าคัญของความคดิเพือ่พชิติความส าเร็จในการท างาน 
3. เจาะลกึ !!! 5 ความคดิ ทีม่ผีลตอ่การพัฒนาการทักษะการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 คดิบวก 
 คดิเป็นระบบ 
 คดิสรา้งสรรค ์
 คดิวเิคราะห ์

 คดิเชงิรกุ 
4. กจิกรรม Workshop จดุไฟความคดิ....พชิติ ความส าเร็จในการท างาน 
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5. เทคนคิวธิกีารปลดล็อคความคดิ เพือ่พชิติความส าเร็จ ในการท างาน 
6. ตัวอยา่ง การน าความคดิไปใชอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

 การท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 การแกไ้ขปัญหาทีซ่บัซอ้น 
 การลดขอ้ผดิพลาด 

7. กจิกรรม Workshop การน าความคดิ …. ไปใชอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 
Module 2 : หวัใจส าคญั..... พฒันาความจ าสูค่วามส าเร็จ 

8. ความสมัพันธข์อง “ความจ า” กับ “ความคดิ”  
9. เหตผุลส าคัญ ทีท่ าให ้ “จ าไมไ่ด”้ 

 ไมม่หีลักการจ า 
 ไมอ่ยากจ า 
 ไมใ่สใ่จทีจ่ะจ า 

10. การสรา้งระบบความจ า โดยอาศัย 5 เทคนคิหลกั 

 การจ าโดยใชห้ลัก A B C  
 การจ าโดยเชือ่มโยงความสมัพันธ ์
 การจ าโดยการนกึเป็นเรือ่งราว 

 การจ าดว้ยการวเิคราะหใ์จความส าคัญของเรือ่ง 
 การจ าดว้ย Key word 

11. กจิกรรม ฝึกความจ า… สูค่วามส าเร็จในการท างาน 
12. การพัฒนาและฝึกฝนความจ าอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ชา่งคดิ  

 ชา่งสงัเกต 
 ชา่งถาม 
 และอืน่ๆ 

13. กจิกรรม เกมส ์ทดสอบความจ า  
14. สรปุ ค าถาม และ ค าตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
                                                           
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

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 สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ 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 ชือ่หลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ช าระดว้ยเชค็สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ 

3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
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     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   

     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: 

บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 

โทรศพัท:์ 02-615-4477   
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 

เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  

ไอด ีไลน์: hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining 
 

 
 

 
อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ความจ า , ฝึกความจ า ,จดุไฟ , พชิติความจ า 

http://www.hipotraining.co.th/
mailto:hipotraining@gmail.com
http://www.facebook.com/HIPOtraining

