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PROACTIVE THINKING  
(สรา้งความคดิเชงิรกุ = สรา้งสขุในการทํางาน) 

 
วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลั จํากดั 
อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

ประสบการณร์ะดับงานบรหิารและเป็นผูเ้ชี_ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 
ที_ใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั cงวงการมากกวา่ 25 ปี 

    
18 มถินุายน 2561 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที_จัดอบรมอาจเปลี_ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

         
หลกัการและเหตผุล 
 
 ในปัจจุบนั การเผชญิกับปัญหาทั cงภายในและภายนอก มักบั_นทอนกําลงัใจและเวลาในการทํางาน สง่ผล
กระทบถงึประสทิธภิาพในการทํางาน ดังนัcน การพัฒนาความคดิและทํางานเชงิรุกยคุใหมด่ว้ยทศันคตเิชงิบวก จงึเป็น
อาวุธหนึ_งที_พนักงานใชเ้ป็นเครื_องมอืในการรับมอืและตอ่สูก้ับปัญหาประจําวัน หากพนักงานสามารถพัฒนาความคดิ
และการทํางานเชงิรกุ  ประสทิธภิาพการทํางานของตนเอง และผลของงานตามเป้าหมายที_ตั cงไวแ้ละความสขุในการ
ทํางานยอ่มเป็นสิ_งที_ไมไ่กลเกนิฝันอยา่งแน่นอน  
         หลักสตูรนีcจงึไดพั้ฒนาขึcนมาเพื_อใหผู้เ้ขา้อบรมไดพ้ัฒนาตนเองทั cง การพัฒนาความคดิและการทํางานเชงิรุก 
การพัฒนาประสทิธภิาพการทํางาน ทั cงนีcผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดเ้รยีนรูท้ั cงเทคนคิและวธิตี่างๆ ฝึกปฏบิตัทํิากจิกรรม
ระดมสมองพัฒนาประสทิธภิาพการทํางานดว้ยความคดิและการทํางานเชงิรุก การพัฒนาจุดออ่นและเสรมิสรา้งจุดแข็ง
ของตน การพัฒนาความคดิเชงิบวก รวมทั cงเคล็ดลับอื_นๆ ที_จะทําใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ย
ตนเองเมื_อปฏบิตังิานจรงิ 
 
วตัถปุระสงค:์   
 
1. เพื_อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื_องเทคนคิการพัฒนาความคดิและการทํางานเชงิรุกยคุใหม่ดว้ยทัศนคตเิชงิบวก 
2. เพื_อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูว้ธิใีนการคดิเชงิรุก ตลอดจนการปรับเปลี_ยนทศันคตใิหม้องดา้นบวก เพื_อใหเ้กดิผลดี
ตอ่การทํางานของตนเองและทมีงาน 

3. เพื_อใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิแรงบันดาลใจในการทํางานเชงิรุก สนุกกับการทํางาน สรา้งสรรคง์านตลอดจนปรับเปลี_ยน
ตัวเองใหเ้ป็นคนมุ่งมั_นและมคีวามคดิเชื_อในดา้นบวก โดยรูจั้กกําหนดเป้าหมายอย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจน
วธิปีฏบิตัเิพื_อบรรลสุูเ่ป้าหมายที_กําหนด 

4. เพื_อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ี_ไดไ้ปประยุกตใ์ชเ้รื_องการพัฒนาประสทิธภิาพการทํางานและการทํางานเชงิ
รุก  ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
 
Module 1: The Power of Thinking 
1. รูปแบบของความคดิมนุษย ์
2. ความหมายและความสาํคัญของการพัฒนาความคดิเชงิรุก (Proactive Thinking) 
3. ผลของการคดิตอ่ การกระทํา ผลการปฏบิตังิานและสิ_งอื_นๆ ในชวีติสว่นตวัและชวีติการทํางาน 
4. กจิกรรม Workshop: You are What You Think   
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Module 2:  Time for Change 
5. วธิกีารและการประยกุตใ์ชค้ดิเชงิรุกอย่างสรา้งสรรคใ์นชวีติประจําวันและการทํางาน 
6. พัฒนาความคดิเชงิรุก ดว้ย การปรับทศันคตเิชงิบวก (Positive Attitude) 
7. เทคนคิการสรา้งความมุ่งมั_นและการปรับเปลี_ยนพฤตกิรรมของตนเอง (Self Motivation) 
8. กจิกรรม : Workshop “การสรา้งกาํลงัใจใหต้นเองเมื�อเผชญิปญัหาและอปุสรรค” 

 
Module 3: Proactive Result 
9. ประโยชนข์องการคดิเชงิรุกต่อตนเองและองคก์ร 
10. กจิกรรม Workshop: กระตกุตอ่มความคดิ เพื�อพชิติความสาํเร็จ 
11. เทคนคิการนํา ”ความคดิเชงิรกุ”  ไปใชใ้หสํ้าเร็จ เปลี_ยนความคดิ สูก่ารปฏบัิต ิ
12. สรุป คําถามและคําตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อตัราหลักสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 18 มถินุายน 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 2 มถิุนายน 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีc 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที_ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที_ 014-2-63503-8 

          ชื_อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ_ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี_ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที_ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื_อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชื_อหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเช็คบรษัิท สั_งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ_ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี_ จํากดั 
3.  หัก ณ ที_จ่าย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที_ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ_ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี_ จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทักษะเฉพาะทาง, สรา้งความคดิเชงิรกุ, สรา้งสขุในการทํางาน, ความรูเ้ผชญิกับปัญหาทั cงภายในและภายนอก, 
การรบัมอืและตอ่สูก้บัปัญหาประจําวนั 


