Product Code : 05-022-002

หลักสูตร คิดบวก ชีวติ บวก (Positive Thinking)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
จากการขยายตัว ของตลาดโลกอย่า งรวดเร็ ว ความต้ อ งการของลูก ค้ า ที่ ห ลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงไปมาก การเคลื่อนย้ ายของทรัพยากร ข้ อมูล เทคโนโลยี เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วและไร้
พรหมแดน จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่องค์กรต้ องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ ๆ กระบวนการส่ง
มอบ ตลอดจนบุคลากรซึง่ เป็ นหัวใจสาคัญที่สดุ เพื่อให้ องค์กรสามารถตอบสนองทันกับความต้ องการ
ที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถแข่งขันอยู่รอดได้ อย่างยัง่ ยืน แต่ในปั จจุบนั หลายองค์กร แม้ จะมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริ การ รวมทังความรู
้
้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ มากขึ ้น แต่ความรู้ สึกผูกพันระหว่าง
พนักงานกับงานและกับองค์กร กลับมีน้อยลง ซึ่งหากเป็ นอย่างนี ้ในระยะยาวจะส่งผลให้ ผลิตภาพ
ลดลงและการพัฒนาองค์กรในภาพรวมเป็ นไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมและจะนาไปสูค่ วามอ่อนแอ
ขององค์กรในที่สดุ องค์กรจึงต้ องให้ ความสาคัญกับการพัฒ นาบุคลากรทางด้ านความคิด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การคิดบวกเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อชีวิตบวกของพนักงาน และโอกาสทองขององค์ กร
หลักสูตรนี ้มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อสร้ างมุมมองความคิดในเชิงบวกให้ กบั คนในองค์กร โดยมุ่ง
พัฒนาทัศนคติที่ดีทงต่
ั ้ อตนเอง เพื่อนร่ วมงาน และองค์กร อีกทังยั
้ งเสริ มแนวทางในการจุ ดประกาย
ความคิดสร้ างสรรค์ที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ได้ ทงชี
ั ้ วิตประจาวันและในการทางาน รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพตนเองด้ วยการตังเป้
้ าหมายชีวิต เพื่อสร้ างความสาเร็ จในชีวิตที่ดีกว่า และนาไปสู่
จุดหมายสูงสุดร่วมกับองค์กร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริ มสร้ างแนวคิดและทักษะการคิดบวกเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อชีวิตบวกของหัวหน้ างาน และ
โอกาสทองขององค์กร
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ร้ ูจกั ตนเอง และเข้ าใจผู้อื่น และกาหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองได้ บริ หาร
จัดการ และวางแผนตนเองให้ มงุ่ สูค่ วามสาเร็ จอย่างมีแบบแผน
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3. เพื่อสร้ างมุมมองความคิดในเชิงบวกให้ กบั คนในองค์กร โดยมุ่งพัฒนาทัศนคติที่ดี ทังต่
้ อตนเอง
เพื่อนร่วมงาน และองค์กร เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถบริ หารจัดการ และวางแผนงานภายในองค์กร ให้
มุง่ สูค่ วามสาเร็ จอย่างมีแบบแผน
หัวข้ อการฝึ กอบรม
1. รู้จกั กับความคิดบวก (Positive Thinking)
2. คิดบวกได้ อย่างไร ประโยชน์จากการคิดบวก
3. ความคิดสร้ างสรรค์คืออะไร (Creative Thinking)
4. ความคิดสร้ างสรรค์ เกิดขึ ้น และดับไปได้ อย่างไร
5. ตัวอย่าง มุมมองความคิดบวกเชิงสร้ างสรรค์
6. ตังเป้
้ าหมายชีวิต คิดอย่างสร้ างสรรค์สคู่ วามสาเร็จ
7. Workshop / กิจกรรม
วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาแนะนากับหน่วยงานต่างๆ
 ฝึ กปฏิบตั ิ และกิจกรรม
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
พนักงาน หัวหน้ างานทุกระดับ หรื อผู้สนใจทัว่ ไปที่ต้องการพัฒนาความคิดบวกเชิงสร้ างสรรค์
จานวนผู้เข้ าอบรม
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หลักสูตร คิดบวก ชีวติ บวก (Positive Thinking)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
กาหนดการอบรม
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 12:00  คิดบวก (Positive Thinking) คืออะไร
 คิดบวกได้ อย่างไร ประโยชน์จากการคิดบวก
 ความคิดสร้ างสรรค์คืออะไร (Creative Thinking)
 Workshop / กิจกรรม
12:00 – 13:00  Lunch
13:00 – 16:00  ความคิดสร้ างสรรค์ เกิดขึ ้น และดับไปได้ อย่างไร



ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
35,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
43,750 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรื อเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***

ตัวอย่าง มุมมองความคิดบวกเชิงสร้ างสรรค์
การตังเป้
้ าหมายชีวิต คิดสร้ างสรรค์สคู่ วามสาเร็จ

 Workshop / กิจกรรม
 Q&A
พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
- เครื่ อง LCD PROJECTOR 1 เครื่ อง / Flip Chart และปากกาเคมี / สายเสียง
- อุปกรณ์สาหรับกิจกรรมการเรียนรู้
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