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หลกัสตูร “การคิดบวกอยา่งสรา้งสรรค”์ 

(Positive Thinking Skill Development) 
 

 วนัท่ี 12 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Gold Orchid Bangkok   ถนนวิภาวดี – สุทธิสาร กรุงเทพฯ  

Promotion  สมคัร 4x2,900 บาทเทา่นั้น !!!   

(ราคาปกติทา่นละ  3,900 บาท) 

อาจารยอ์นภุาพ   พนัช านาญ 

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “คนเราทุกคนล้วนมีความแตกต่างกัน…ต้องรู้จักให้เกียรติซ่ึงกันและกัน” 
2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “ส่ิงดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึน้ได้เพราะความแตกต่างของคน” 
3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า “รากฐานของการมีความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์น้ันต้องเร่ิมต้นท่ีการมีทัศนคติเชิงบวก” 
4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีความคิดริเร่ิม” 
5. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์” 
6. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการคิดอย่างเป็นระบบ” 
7. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “เทคนิคการพัฒนาการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์” 
8. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “วิธีการระดมสมองเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์” 

 

หัวข้อการอบรม / สัมมนา 

 
ภาพรวมของการคิด 
 กระบวนการคิด  (Thinking Process) 
 ความคิดเชิงบวก  (Positive Thinking) 
 ความคิดริเร่ิม  (Initiative Thinking) 
 ความคิดนอกกรอบ  9Lateral Thinking or  Think out of the Box) 
 ความคิดสร้างสรรค์  (Creative Thinking) 
 การคิดอยา่งเป็นระบบ  (Systematic  Thinking) 

กิจกรรมเพ่ือการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอยางสร้างสรรค์ 
 กิจกรรมกลุ่มเพือ่ฝึกฝนการระดมสมอง  (Brain Storming)  ใหไ้ดม้าซ่ึงความคิดดี ๆ 
 เทคนิคในการใหไ้ดม้าซ่ึงความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์  เช่น 

 หลกัการคิดดว้ยมิติ 4 ย. (โยง, ใหญ่, แยก, ย่อย) 
 การคิดดว้ยหมวก 6 ใบ  , การคิดแบบผูช้นะ  10 คิด 
 การดกัจบัความคิด  (Idea Spotting) 
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 กระบวนการจดัล าดบัความคิด 
 การประยกุต์ใช้ในการเขียนภาพภูมิความคิด  (Mind Map & Concept Map) 
 เทคนิค “Look Good…Look Bad”  (ถา้จะตอ้งดูดีและไม่ดแุย่ ... จะตอ้งท าอย่างไรบา้ง) 
 เทคนิค “สมมติุว่าถา้มนัจะเป็นอย่างนัน้ ...ถา้มนัเป็นอย่างนี ้...แลว้จะท าอย่างไร” 
 เทคนิค “ไม่พอใจกบัส่ิงทีมี่อยู่ ...หรือส่ิงทีเ่ป็นอยู่” 
 เทคนิค “เขา้ไปดูใกล ้ๆ ...ถอยไปดูห่าง ๆ” 
 เทคนิค “ตรงกนัข้าม” 
 เทคนิค “คณุสมบติัและคณุประโยชน์” 
 เทคนิค “Mind Map” 
 เทคนิค “องค์ประกอบ” 
 เทคนิค “ตน้น ้า...ปลายน ้า”  ฯลฯ เป็นตน้ 

 
รูปแบบการบรรยาย 

- การบรรยาย 30%   
- เกมส์ / กิจกรรมกลุม่ / ฝึกปฏิบตัิ Workshop  70% 

 

ค่าใชจ้า่ยในการอบรมหกัลดหยอ่นภาษีได ้200 % 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวนัและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติทานละ   3,900 273 117 4,056 

สมคัร 4 ทา่น ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 

ส ารองทีน่ ัง่  ตดิตอ่เพิม่เตมิไดท้ ี ่ 

คณุจิว๋    0906450992 , 0896060444 

Line :  hrdzenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทาง
อีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
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การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงนิใด ๆ  ทัง้สิน้   หรือหากท่านยังไม่

ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   

ตอ้งการจดัอบรมรปูแบบ In-house  Training  ภายในองคก์ร   

ตดิตอ่คุณจิว๋  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

ที่อยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ทีจ่่าย 

ในนามบริษัท  ศนูย์สง่เสริมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 

เลขที่  171/162  ซอยพทุธบชูา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุง่ครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี  010 5555 113 021 
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