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สถาบันฝึกอบรม ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

งานสุข คนสุข

WORK 
LIFE 
BALANCE
งานสุข คนสุข

WORK 
LIFE 
BALANCE

หลักการและเหตุผล
                 การพยายามทําใหชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวสมดุลกัน 

หรือที่เราไดยินกันคุนหู วา WORK LIFE BALANCE หากมองดูเผินๆ มันคือ

การจัดการชีวิตและงานใหสมดุลกันแบบแบงครึ่ง เรื่องงานครึ่งหนึ่งและอีก

ครึ่งหนึ่งเปนชีวิตสวนตัวการทําใหชีวิตเรื่องงานสมดุลกันมันไมไดหมายความ

วาเราตองทําทุกอยางในเวลาเดียวกันหรือพรอมๆ กันเพราะในความเปนจริง

เราตองเลือกทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในชวงเวลานั้นใหสําเร็จ กอนจะทําอยาง ตอไป 

เพราะฉะนั้น ในแงปฏิบัติมันอาจกลายเปน ‘WORK-LIFE PRIORITY’ คือ 

การจัดลําดับกอน-หลังของแตละอยางที่ตองทําในชีวิตตางหาก ดานในชีวิต 

ซึ่งเราสามารถยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา หลักสูตร งานสุข คนสุข 

จึง เปนหลักสูตรที่สงเสริมใหสมาชิกขององคกรรูจักการบริหารงานบริหาร

ชีวิตไดอยางประสบความสําเร็จ

วัตถุประสงค
               1. เพื่อใหผูอบรมมีความรูความเขาใจในการใชชีวิตกับงานได

                   อยางสมดุล 

2. เพื่อใหผูอบรมเรียนรูเทคนิคการสรางความสุขและความสําเร็จของชีวิต

3. เพื่อใหผูอบรมสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตไดอยางประสบความสําเร็จ

วิทยากร

วิทยากร & ที่ปรึกษา ดานการฝกอบรมและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
มากกวาหลายบริษัท ชั้นนํา

อ.กฤตพลลภ คิรินทร

วัน / เวลา / สถานที่

วันศุกรที่ 2 สิงหาคม 2562
วันจันทรที่ 2 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.) 

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

อัตราคาอบรมทานละ สมาชิก 1,710 บาท
บุคคลทั่วไป 1,800 บาท
(ราคานี้ยังไมรวม VAT 7%)

รายละเอียดคอร์ส
(สแกนเลย)



1. กรุณาสงใบตอบรับเขารวมอบรม/รายชื่อผูเขารวมอบรม ลวงหนาอยางนอย 7-10 วัน และชําระคาบริการกอน 5-7 วัน

2. กรณีที่ทานไดสมัครแลวไมสามารถเขารวมอบรมได ทานสามารถสงตัวแทนเขารวมอบรมโดยแจงเปล่ียนแปลงช่ือมาทางอีเมลลของบริษัทฯ กอนวันอบรม 3 วัน

3. กรณียกเลิกการสมัคร กรุณาแจงกอนวันอบรม 7-10 วัน หากแจงนอยกวา 7-10 วัน คิดคาดําเนินการ 50 % หากยกเลิกในวันอบรม คิดคาดําเนินการเต็มจํานวน 100%

** กรณีหักภาษี ณ ท่ีจาย ในนาม “บริษัท ทอป โปรเฟสชั่นแนล แอนด ดีเวลลอปเมนต จํากัด” เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0205550017049 (สํานักงานใหญ) 

** ที่อยู 7/77 หมู 5 ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี 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 ................................

เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น.
หัวขอการบรรยาย

WWW.HRODTHAI.COM

รูปแบบการฝกอบรม
1.  เนนการเรียนรูแบบบูรณาการ

2.  เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมเกมและภาพยนตร

3.  เนนกระบวนการสรางสรรคการเรียนรู

4.  เนนการเรียนรูแบบ Action Learning กิจกรรม

กลุมยอย SGA

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.  ผูอบรมสามารถนําความรูไปใชในการบริหารจัดการชีวิตได

อยางมีความสุข

2.  ผูอบรมสามารถตั้งเปาหมาย การวางแผน และจัดลําดับ

ความสําคัญทั้งเรื่องงานและการใชชีวิต

3.  ผูอบรมเรียนรูความเขาใจความตองการของตนเองและ

ตวามตองการของบุคคลรอบขาง และใชชีวิตไดอยางมีความสุข

Chapter 1: ความเขาใจในการพัฒนาและธรรมชาติของมนุษย 

Chapter 2: ทฤษฎีภูเขานํ้าแข็ง (Iceberg Model) กับ

ศักยภาพการคนหาความสุข

Chapter 3: หลักนิวรอน (neuron doctrine) กับทางเลือก

ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง การสรางมุมมองเชิงบวก และความ

ฉลาดทางอารมณ ( Positive Thinking & EQ )

Chapter 4:  การทํางานคือการปฏิบัติธรรม ความสุขที่ได

จากการทํางาน

Chapter 5: ทฤษฎีความตองการของมนุษยและการตั้ง

เปาหมายของการทํางานและชีวิตแบบ BIG WHY

Chapter 6: ความสุข ความสําเร็จของชีวิต คืออะไร?

Chapter 6: การวางแผนชีวิตแบบการจัดลําดับความสําคัญ 

และวงจรการพัฒนาแบบ TPDCA

Chapter 7: บทบาทหนาที่กับบุคคลรอบขางทั้งชีวิตและการทํางาน

ที่สมบูรณ

Chapter 8: อะไรบางที่จะทําใหเราไมสําเร็จ ทั้งการงานและชีวิต

Chapter 9: work shop เปาหมายงาน เปาหมายชีวิต

หมายเหตุ : พักเบรค (coffee break)  
                  ชวงเชา 10.30 น.  ชวงบาย 14.30 น.
                  พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.
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รายละเอียดคอร์ส
(สแกนเลย)

บริษัทที่ไววางใจ ใชบริการของเรา


