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Systematic Thinking & Planning 
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี GM หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จํากดั 

และผูบ้รหิาร บรษัิททีTมชีืTอเสยีง เชน่  ธนาคารกสกิรไทย เป็นตน้ 
วทิยากรผูเ้ชีTยวชาญหลกัสตูรดา้นบรกิาร การขาย และการตลาดมากกวา่ 25 ปี 

 

23 เมษายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีTจัดสมัมนาอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

หลกัการและเหตผุล 
 

 ในปัจจุบัน ทุกชวีติอยู่ในภาวะความเร่งรบี งานมากขึ\นภายในกรอบของวันเวลาทํางานทีTเท่าเดมิ ทกุธรุกจิทุก
องคก์รตา่งมุ่งหวังใหพ้นักงานแต่ละคนทํางานไดม้ากขึ\น เพืTอไม่ตอ้งเพิTมจํานวนพนักงาน ลดค่าใชจ้่าย และ ลดพื\นทีT
สํานักงานลง ดังนั\น การพัฒนาความคดิและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ จงึเป็นสิTงทีTมคีวามสําคัญมากต่อผลงาน 
ตอ่ความสําเร็จของเป้าหมายทีTไดว้างไว ้รวมถงึมผีลตอ่ความสขุในชวีติการทํางานดว้ย 
 
 หลักสตูรนี\จงึไดพั้ฒนาขึ\นมาเพืTอใหพ้นักงานทกุฝ่ายงาน และผูบ้รหิาร ไดเ้รยีนรู ้การพัฒนาความคดิและการ
วางแผนงานอย่างเป็นระบบ วธิใีนการพัฒนาประสทิธภิาพการทํางานและการบรหิารเวลาอย่างเป็นระบบ ฝึกปฏบัิตทํิา
กจิกรรมระดมสมองพัฒนาความคดิและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ การพัฒนาจุดอ่อนและเสรมิสรา้งจุดแข็งของ
ตน รวมทั \งเคล็ดลับอืTนๆ ทีTจะทําใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมืTอปฏบิตังิานจรงิ 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืTองเทคนคิการพัฒนาความคดิและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTไดไ้ปประยกุตใ์ชเ้รืTองการพัฒนาความคดิและการวางแผนงานอยา่งเป็น
ระบบ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. หลักการ- แนวคดิเรืTองการพัฒนาความคดิและการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ 
2. การกําหนดเป้าหมายของงาน และ เป้าหมายชวีติ เพืTอสรา้งความสมดลุของชวีติการงานและชวีติสว่นตัว 
3. การวางแผน ภายใตก้รอบเวลา 

• เทคนคิการวางแผน  
• การตดิตามผล และ ทบทวนแผนงาน 
• ปัจจัยทีTตอ้งคํานงึในการวางแผน 

4. กจิกรรม Workshop: การวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
5. การบรหิารแผนงาน และ การใชเ้วลาอย่างมปีระสทิธภิาพ 
6. รูปแบบการทํางานของมนุษย ์เพืTอปรับปรุงประสทิธภิาพการทํางาน 
7. การจัดลําดับความสําคัญของงาน  
8. การวเิคราะหต์ัวฆา่เวลา และ เทคนคิบรหิารตัวฆา่เวลา  
9. สํารวจตน และ สรา้งสรรคสํ์าเร็จดว้ยตัวเอง 
10. การสรา้งแรงจูงใจและความพอใจในการทํางาน 
11. กจิกรรม Workshop: วเิคราะหต์นเองเพืTอเป็นกระจกเงาสะทอ้นตัวตน 
12. การคดิ และ การทํางานดว้ยทมี 
13. กจิกรรม Workshop: การสรา้งประสทิธภิาพดว้ยตนเอง และ ทมี  
     ภายใตเ้วลาทีTจํากดั 
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14. สรุป คําถามและคําตอบ 
 

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

ชําระภายใน 23 เมษายน 2561 
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 

พเิศษ! ชําระภายใน 8 เมษายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

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

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิทของท่าน และชืTอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีT 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทักษะเฉพาะทาง, การพัฒนาความคดิและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ, Systematic, Thinking, Planning, 
การพัฒนาความคดิ, การวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ 


