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 ในปัจจบุันหลายองคก์รมกีารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ รวมถงึความรูแ้ละเทคโนโลยตีา่งๆ อยา่งมาก
แตพ่นักงานในองคก์รกลบัไมม่คีวามผกูพันธใ์นองคก์ร และมองวา่องคก์รเป็นเพยีงทีทํ่างานหาเงนิเลีย้ง
ชพีเทา่นัน้ ซึง่ในระยะยาวทัศนคตเิชน่นีอ้าจทําใหผ้ลติภาพ และการพัฒนาองคก์รในภาพรวมไมเ่ป็นไป
ในทศิทางทีเ่หมาะสม เนือ่งจากคนในองคก์รไมป่ระสานใจเป็นหนึง่เดยีวกัน การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
อยา่งรวดเร็วในทกุๆ ดา้น ทัง้ดา้นเศรษฐกจิสงัคม การเมอืง เทคโนโลยกีารสือ่สาร ทําใหค้นเราตอ้งดิน้
รนตอ่สูแ้กง่แยง่ชงิดชีงิเดน่ องคก์รทกุแหง่ไดรั้บผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนี ้สง่ผลใหพ้นักงานขาด
ความมั่นคงในใจ ตอ้งทํางานอยา่งหนัก ขาดความสขุในการทํางานร่วมกัน และขาดความสขุในการ
ดําเนนิชวีติ แตถ่า้พนักงานแตล่ะคนเป็นคนทีม่องโลกในแง�ด ี มองชวีติมคีวามหวัง เขา้ใจและมองเห็น
คณุคา่ของตน สามารถใชศ้ักยภาพของตนเองในการทํางาน เป็นผูท้ีม่สีขุภาวะทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ 
อารมณ์ สงัคม และจติวญิญาณ พนักงานเหลา่นีย้อ่มทํางานกับเพือ่นรว่มงานไดด้ ีรับฟัง คอยเตมิพลังใจ 
ให�้แก�่กันและกัน กอ่ใหเ้กดิทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ เมือ่ทมีทีด่หีลายๆทมีมารวมกัน ยอ่มนําองคก์รไปสู่
สงัคมสขุภาวะ เป็นองคก์รน่าอยู ่พนักงานมคีวามสขุ ทํางานไดส้ําเร็จ มปีระสทิธภิาพสงู 

วตัถปุระสงค ์

-เพือ่สรา้งทัศนคตทิีด่แีละบรรยากาศการทํางานทีส่รา้งสรรคใ์หแ้กพ่นักงานภายในองคก์ร 
- พนักงานสามารถคน้หาจดุแข็ง จดุเดน่ของตัวเองเพือ่พัฒนาตอ่ยอดไดอ้ยา่งมคีวามสขุ
- เสรมิสรา้งพลังการเรยีนรู ้และความเขา้ใจผูอ้ ืน่มากขึน้ รับฟัง ยอมรับ และประสานความ 
  แตกตา่งของบคุคลใหก้ลายเป็นพลังกลุม่ได ้ 
- สรา้งแรงบันดาลใจใหพ้นักงาน ชว่ยเตมิเต็ม เสรมิจดุแข็ง เพิม่คนด ีคนเกง่ คนม ี
   ความสขุในองคก์รมากขึน้ และขยายผลสง่ตอ่ใหเ้พือ่นรว่มองคก์ร  

  - เพือ่ใหอ้งคก์รสรา้งเสรมิการมวีฒันธรรมคน้ตน้แบบ (Idol) ในดา้น Positive Thinking 
   และพนักงานใหมไ่ดนํ้ามาเป็นแบบอยา่ง 
 - สามารถทราบถงึระดับของการควบคมุอารมณ์ (EQ) และวธิกีารบรหิารจัดการดา้น 
 อารมณ์ทางลบ และความเครยีด 

หลกัสตูรนีเ้หมาะสาํหรบั:  พนักงานทกุระดับ 



 Session 1 : 9.00-10.30 น. (1.30 ชม.) 

1. กรณีศกึษา: อทิธพิลของความคดิเชงิบวกแบบสรา้งสรรค ์ตอ่ความสําเร็จระดบัโลก ศกึษาคา่นยิม
และคณุคา่ขององคก์ร และคา่นยิม แนวคดิในการทํางานของผูเ้ขา้รว่มอบรมแตล่ะทา่น

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย:
 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และเกดิแรงบันดาลใจ ในเรือ่งของการพัฒนาความคดิ

เชงิบวกแบบสรา้งสรรคท์ีจ่ะชว่ยใหท้กุทา่นเดนิเขา้สูเ่สน้ทางแหง่ความสําเร็จในการทํางาน และ
 ชวีติ ความคดิเชงิบวกแบบสรา้งสรรค ์และวเิคราะหถ์งึคา่นยิม และคณุคา่ขององคก์ร และคา่นยิม 
 แนวคดิในการทํางานของผูเ้ขา้ร่วมอบรมแตล่ะทา่น 

กจิกรรม การวเิคราะหบ์คุลกิภาพภายในของตนเองเพือ่ความสําเร็จ คณุมสีไตลแ์บบไหน ใจของ
คณุคดิแบบใด (รว่มทําแบบทดสอบ) 

 วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม 
 - เพือ่ใหท้ราบถงึบคุลกิภาพภายในของตน จดุเดน่ และจดุทีค่วรปรับปรงุ 
 - เพือ่ทราบบคุลกิภายในของเพือ่น เพือ่การปรับใชใ้นการสือ่สาร ตดิตอ่ และการทํางานรว่มกัน 

2. ทราบเสยีงภายในใจของตน (Inner Voice)
ดว้ย Model Being +Knowing +Doing =Having เพือ่ชวีติทีค่ดิบวกเชงิสรา้งสรรค ์
วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย:
- เพือ่ใหเ้ขา้ใจ Model  Being
- เพือ่นํา Model  Being มาพัฒนาความคดิเชงิบวกใหก้ับตนเองได ้
กจิกรรม Your Inner Voice
วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม
- เพือ่เชือ่มโยงคา่นยิมขององคก์ร และคา่นยิมของแตล่ะทา่นใหส้อดคลอ้งกนัเพือ่การทํางาน
อยา่งมคีวามสขุ และมทีศิทางในการพัฒนาอยา่งชัดเจน
-เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดป้ระเมนิคณุคา่ขององคก์รของตน และเพือ่สรา้งการรับรูค้วามคดิเชงิบวกตอ่
องคก์ร และตนเองไปสูผู่อ้ ืน่รอบขา้ง

Break : 10.30-10.45 น. 

Session 2 : 10.45-12.00 น. (1.30 ชม.) 

3. คณุสมบัต ิ9 ประการของผูม้คีวามคดิและทัศนคตบิวกเชงิสรา้งสรรค ์

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย



- เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาความคดิและทัศนคตบิวกเชงิสรา้งสรรคข์องผูเ้ขา้อบรม 

กจิกรรม เลอืกมมุมองในทัศนคตเิชงิบวก แบบสรา้งสรรค ์

 วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม – เพือ่ใหท้กุๆทา่น ไดม้ทัีกษะในการปรับมมุมอง และทัศนคต ิในแต่
ละสถานการณ์ทีพ่บเจอใหเ้ป็น เชงิบวก แบบสรา้งสรรค ์

4. จติวทิยาในการผกูสมัพันธก์ับผูอ้ ืน่เพือ่สรา้งความประทับใจตัง้แตพ่บกันในครัง้แรก รูจั้กทักทาย
สรา้งปฏสิมัพันธก์ับเพือ่น การใชคํ้าพดูเชงิบวก ในงานและชวีติประจําวนั
วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย
- เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมทราบและเขา้ใจถงึรปูแบบจติวทิยาในการผกูสมัพันธก์ับผูอ้ ืน่และการใช ้
คําพดูเชงิบวก
 กจิกรรม การใชคํ้าพดูเชงิบวก 
 วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม 
- เพือ่ปรับปรงุคําพดูใหเ้ป็นเชงิบวกและน่าฟัง 

5. วธิกีารทราบวสิยัทัศน ์(Vision) ความเชือ่ (Belief) และคา่นยิม (Value) และทํากจิกรรมคน้หา
จดุเดน่และจดุแข็งในตนเองของทา่น และพัฒนาเพือ่เป็นชวีติทีส่ามารคน้หา ทักษะทีเ่ดน่ (Skill)
ความรู ้(Knowledge)  ทีเ่ราชอบสนใจ และมอียูม่าก และทีส่ําคัญทีส่ดุคอื พรสวรรค ์(Talent)
หรอืสิง่ทีเ่ราทําไดด้กีวา่คนอืน่ๆ ท่ัวไป

กจิกรรม คน้หาจดุแข็งของเราเอง ดว้ยการทําแบบทดสอบหา ทักษะทีเ่ดน่ (Skill)  ความรู ้
(Knowledge)  ทีเ่ราชอบสนใจ และ พรสวรรค ์(Talent)   

Lunch : 12.00-13.00น. 
Session 3 : 13.00-14.30 

6. หลักการสรา้ง TRUST ดว้ยพลงัจติใตส้าํนกึ (Sub-Conscious Mind)สรา้งความเชือ่มั่นใน
ตนเองเชงิบวก และสรา้งความไวว้างใจในทมีงาน และองคก์ร เพือ่ใหเ้กดิพลังแหง่ทมีทัศนคติ
บวกซึง่สง่ผลใหก้ารทํางานราบรืน่ และมปีระสทิธภิาพมากขึน้

 กจิกรรมฝึก Inner Talk & Share 
 วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม เพือ่พดูจากความคดิภายใน ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสรา้ง  TRUST การ 
 ผอ่นคลายรา่งกาย และจติใจ รวมถงึเสรมิพลงับวกเพือ่ใหเ้กดิความไวว้างในมากขึน้ในองคก์ร 
 กจิกรรม In & Out ดว้ยพลงัจติใตส้าํนกึ

 วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม เพือ่ฝึกปฏบิัตถิงึวธิกีารรับความคดิเชงิบวก และการใหค้วามคดิเชงิบวก 

 อยา่งสรา้งสรรคแ์กค่นอืน่ (ผา่นภาษาพดู น้ําเสยีงและภาษากาย) 



7. การพัฒนาบคุลกิภาพภายใน ของคณุดว้ยศาสตร ์พลังจติใตส้ํานกึ และ NLP (Neuro-
Linguistic Programming)  เชน่ Self Talk , Affirmation ฯลฯ เพือ่กระตุน้จงูใจตนเอง
รวมถงึ ทมีงานยามทอ้แท ้หรอืหมดกําลังใจและกจิกรรม 
 สนุทรยีสนทนา (Dialogue) เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่ม ในการไดพ้ดู ออกความเห็น และ 

          เสรมิสรา้งพลังการเรยีนรู ้และความเขา้ใจผูอ้ ืน่มากขึน้ รับฟัง ยอมรับ และประสานความ 
          แตกตา่งของบคุคลใหก้ลายเป็นพลังกลุม่ได ้ 

 
         วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย 
         -เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมวีธิคีดิเชงิบวก ทัง้จากภายในสูภ่ายนอก  
         - เพือ่ใชก้ระตุน้จงูใจ ใหกํ้าลังใจแกต่นเอง และคนรอบขา้ง 
         - เสรมิสรา้งพลังการเรยีนรู ้และความเขา้ใจ การยอมรับผูอ้ ืน่มากขึน้  
 
         กจิกรรม  น่ังลอ้มวง สนุทรยีสนทนา (Dialogue)  

        วตัถปุระสงคก์จิกรรม เพือ่ดลุยภาพของจติใจ และพัฒนา EQ ใหส้ามารถบรหิารจัดการอารมณ์ 

         และ  ความรูส้กึทีแ่สดงออก การสรา้งความเชือ่มั่นในตนเอง  

Break : 14.30-14.45 น. 

Session 4 : 14.45-16.00 น. 

8. รว่มทําแบบประเมนิ EQ และทํากจิกรรม  Strength &The SMART idol 

            วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม 
         - เพือ่ใหท้ราบถงึระดับ  EQ ของตน และไดท้ราบถงึ มมุมองดา้นการคดิบวกเชงิสรา้งสรรคข์อง
เราจากบคุคลอืน่ๆทีเ่ขา้รว่มอบรม 
        
 
  9. หลัก 3 O (OPEN , OPPORTUNITY , OPTIMIST) เพือ่การพัฒนาชวีติคดิบวกทีย่ั่งยนื 
 
         วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย 
         - เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําหลัก 3 O ไปประยกุตใ์ชก้ารพัฒนาชวีติคดิบวกทีย่ั่งยนื 
         กจิกรรม Impressive Note 
         วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม 
          เพือ่บันทกึความสขุ ความประทับใจ ความชืน่ชม ทีเ่กดิขึน้และน่าจดจําไวใ้ชใ้หกํ้าลังใจแกต่นเอง 
รวมถงึผูอ้ ืน่ในยามทีต่อ้งการ 
          
สรปุการบรรยาย ถาม-ตอบ 
 

 
  
1. ผูเ้ขา้อบรมเป็นผูม้ทัีศนคตบิวกเชงิสรา้งสรรค ์เล็งเห็นคณุคา่ในตนเองและผูอ้ ืน่  ไดท้ราบจดุเดน่และ
จดุแข็งในตนเองของทา่น และพัฒนาเพือ่เป็นชวีติทีส่ามารคน้หา ทักษะทีเ่ดน่ (Skill)  ความรู ้
(Knowledge)  ทีเ่ราชอบสนใจ และมอียูม่าก และทีส่ําคัญทีส่ดุคอื พรสวรรค ์(Talent)  หรอืสิง่ทีเ่ราทํา
ไดด้กีวา่คนอืน่ๆ ท่ัวไป 
2. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามสามารถปรับเปลีย่นวธิคีดิในการมองดา้นบวก รวมถงึการบรหิาร EQ เพือ่ใหเ้กดิผลด ี



 ตอ่การทํางานของตนเอง ครอบครัว และองคก์ร 
3. ผูเ้ขา้อบรมเลอืกใชค้วามคดิเชงิบวก แบบสรา้งสรรคท์ีถ่กูตอ้งในการจัดการกับอปุสรรค ปัญหา
4. ผูเ้ขา้อบรมมแีรงบันดาลใจ  มแีผนทีช่วีติทีช่ดัเจน เกดิเป็นความมุง่มั่นในการทํางาน

ใหบ้รรลเุป้าหมาย
5. ผูเ้ขา้อบรมเสรมิสรา้งพลังการเรยีนรู ้และความเขา้ใจผูอ้ ืน่มากขึน้ รับฟัง ยอมรับ และประสานความ

แตกตา่งของบคุคลใหก้ลายเป็นพลังกลุม่ได ้รวมถงึ
เป็นผูม้คีวามสขุในการใชช้วีติสว่นตัว ครอบครัวและการทํางาน

รปูแบบการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมมคีวามหลากหลายเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจไดโ้ดยงา่ย เพลดิเพลนิ โดยมคีวามลกึซึง้เพือ่ให ้
ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจ ยอมรับ และนําไปปฏบิัตติาม อกีทัง้ตรงตามเป้าหมายทีท่างองคก์รไดกํ้าหนดไว ้   

1. การบรรยายแบบผูอ้บรมมสีว่นรว่ม Participative Technique
2. ฝึกปฏบิัตทิลีะขัน้ตอนและแลกเปลีย่นประสบการณ์กับทา่นอืน่ๆ (Work Shop)
3. แสดงการสาธติจําลองใหเ้กดิการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
4. ฝึกปฏบิัตพัิฒนารา่งกาย สมองและจติใจ เพือ่เสรมิบคุลกิภาพภายนอก และภายใน
5. สือ่มัลตมิเีดยี ภาพยนตด์มีบีทเรยีน

่

ระยะเวลาการจดสั มมนาั

เพอใื่ หคร้ อบคลมุ ถงเนึ อ้ืหา สาระของเนอ้ืหาทางวชิาการ และ การปฏบิตักิาร (Workshop) ระยะเวลาใน
การอบรม 1 วนเตั ็ม (6 ชวัโมง)

mailto:kitisakww@gmail.com
mailto:moomhu@hotmail.com
http://www.facebook.com/?sk=ff#%21/pages/Impression-Training/133253793365441

