
อบรมหลักสูตร

คอรสนี้เหมาะสมกับใคร?
ผูบริหาร / หัวหนางาน / พนักงาน / ผูที่สนใจ วิทยากร

ส่ิงที่คุณจะไดรับจากคอรสนี้?
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองจากความคิดเชิงบวกเพื่อการทํางาน
- การบริหารจัดการชีวิตไดอยางมีความสุข

เพื่อใหผูอบรมมีความรู ความเขาใจ และตระหนักรูถึงผลดีของ
ความคิดเชิงบวกตอการทํางาน

วัตถุประสงค?

รูปแบบการฝกอบรม

เนื้อหาการบรรยาย?

เพื่อใหผูอบรมเรียนรูเทคนิคการสรางความสุขจากความคิดเชิงบวก
และความสําเร็จของชีวิต

เพื่อใหผูอบรมสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตไดอยางมีความสุขและ
ประสบความสําเร็จ

Chapter 1: ความสําคัญของความคิดเชิงบวกกับการใชชีวิต
และการทํางาน
Chapter 2: ความเขาใจในการพัฒนาและธรรมชาติของมนุษย

Chapter 3: ทฤษฎีภูเขานํ้าแข็ง (Iceberg Model) กับศักยภาพการ
คนหาความสุข
Chapter 4: หลักนิวรอน (neuron doctrine) กับทางเลือกในการเปล่ียน
แปลงตนเอง การสรางมุมมองเชิงบวกและความฉลาดทางอารมณ 
( Positive Thinking & EQ )

Chapter 5: การทํางานคือการปฏิบัติธรรม   ความสุขที่ไดจากการทํางาน
Chapter 6: ทฤษฎีความตองการของมนุษยและการตั้งเปาหมายของ
การทํางานและชีวิตแบบ BIG WHY
Chapter 7: ความสุข ความสําเร็จของชีวิต คืออะไร?
Chapter 8: เทคนิคและกระบวนการความคิดเชิงบวกเพื่อการทํางาน
โดยใชหลักการ 7Q
Chapter 9: บทบาทหนาที่แบบเชิงบวกสรางพลังแกตนเองและทีมงาน

Chapter 10: คิดลบกลายเปนบวกได โดยเปล่ียนจากลบ ลบ เปนบวก

Chapter 11: work shop การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อการ คิดบวก 
ผลงานบวก
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คิดบวก ผลงานบวก
( Positive Thinking for work )

วิทยากร & ที่ปรึกษา ดานการฝกอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและองคการ มากกวาหลายบริษัท ชั้นนํา

อ.กฤตพลลภ คิรินทร

หลักการและเหตุผล

             โลกแหงการทํางาน หรือการใชชีวิตประจําวัน เมื่อมีปญหาอะไรเกิดขึ้น คนแตละคนก็จะมีวิธีการมองปญหาและหาวิธีแกไขที่แตกตางกันไป บางคนมอง
ปญหาเปนอุปสรรคที่ไมจบส้ิน ในขณะที่บางคนกลับมองมันเปนเกมที่สนุกและทาทายความสามารถ ซึ่งส่ิงที่ทําใหแตละคนมองตางกันไปก็คือเรื่องของความคิด
นั่นเอง ความคิดทางบวกจะเปนพลังที่ขับเคล่ือนเราไปสูการมีทัศนคติที่ดี ซึ่งวิธีหนึ่งที่ชวยสรางความคิดทางบวกใหกับเรา จะชวยพัฒนาความคิดในแงดีให
กับเราได ความคิดบวกหรือความคิดที่ดี จุดเริ่มตนที่ตนเอง จะขยายสูบุคคลรอบขาง ทีมงานใหเกิดขึ้นจากความคิดเชิงบวก เชิงสรางสรรค สงผลตอความ
รวมมือ มุงสูเปาหมาย นํามาซึ่งความสําเร็จของงานและทีมในลําดับตอไป

เนนการเรียนรูแบบบูรณาการ (Theory and experience)
เนนการแลกเปล่ียนเรียนรูกิจกรรมเกมและภาพยนตร 
เนนกระบวนการสรางสรรคการเรียนรู
เนนการเรียนรูแบบ Action Learning กิจกรรมกลุมยอย SGA.

บริการจัดอบรมสัมมนา รูปแบบ In House & Publie Training สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองที่นั่ง

รายละเอียดคอรส
สแกนเลย



ตารางสัมมนา (ชลบุรี)
กําหนดการสัมมนา

ประเภท

บุคคลทั่วไป

สมาชิกฯ

2,500

2,375

175

166.25

75

71.25

2,600

2,470

2,675

2,541

คาสัมมนา Vat 7%
หัก ณ ท่ีจาย 

3 %

รวมสุทธิ 
กรณีหัก ณ ท่ีจาย

รวมกรณีไมหัก
ณ ท่ีจาย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562

HROD ESIE CENTER (บางแสน) ชลบุรี

HROD ESIE CENTER (บางแสน) ชลบุรี

2

3

สถานท่ีรุน

อัตราคาสัมมนารวมเอกสาร อาหารวาง และอาหารกลางวัน (ราคาตอ 1 ทาน)

หมายเหตุ  ** กรณีนิติบุคคล กรุณา หัก ณ ที่จาย
                          ** กรณีบุคคลธรรมดา ไมมีหักภาษี ณ ที่จาย
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บริการจัดอบรมสัมมนา รูปแบบ In House & Publie Training สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองที่นั่ง

รายละเอียดคอรส
สแกนเลย

แผนที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
ที่อยู : 7/77 ม. 5 ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

1. กรุณาสงใบตอบรับเขารวมอบรม/รายชื่อผูเขารวมอบรม ลวงหนาอยางนอย 7-10 วัน และชําระคาบริการกอน 5-7 วัน
2. กรณีที่ทานไดสมัครแลวไมสามารถเขารวมอบรมได ทานสามารถสงตัวแทนเขารวมอบรมโดยแจงเปลี่ยนแปลงชื่อมาทางอีเมลลของบริษัทฯ กอนวันอบรม 3 วัน
3. กรณียกเลิกการสมัคร กรุณาแจงกอนวันอบรม 7-10 วัน หากแจงนอยกวา 7-10 วัน คิดคาดําเนินการ 50 % หากยกเลิกในวันอบรม คิดคาดําเนินการเต็มจํานวน 100%
** กรณีหักภาษี ณ ที่จาย ในนาม “บริษัท ทอป โปรเฟสช่ันแนล แอนด ดีเวลลอปเมนต จํากัด” เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0205550017049 (สํานักงานใหญ) 
** ท่ีอยูในการจัดสงเอกสาร : 7/77 หมู 5 ต.หวยกะป อ.เมือง จ.ชลบุรี ปณ. 20130

1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................
ตําแหนง ....................................................................................
E-mail................................................มือถือ .............................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................
ตําแหนง ....................................................................................
E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................
ที่อยู .....................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ................................

ลูกคาบางสวนที่เลือกใชบริการกับเรา


