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หลักสูตร “การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์”
(Positive Thinking Skill Development)
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

Gold Orchid Bangkok ถนนวิภาวดี – สุทธิสาร กรุงเทพฯ

Promotion

สมัคร 4x2,900 บาทเท่านั้น !!!
(ราคาปกติทา่ นละ 3,900 บาท)
อาจารย์อนุภาพ พ ันชานาญ

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผู้เข้ าอบรมมีความเข้ าใจอย่ างแท้ จริ งว่ า “คนเราทุกคนล้ วนมีความแตกต่ างกัน…ต้ องรู้ จักให้ เกียรติซึ่งกันและกัน”
ผู้เข้ าอบรมมีความเข้ าใจอย่ างแท้ จริ งว่ า “สิ่ งดีๆ และมีคุณค่ าบางอย่ างล้ วนเกิดขึน้ ได้ เพราะความแตกต่ างของคน”
ผู้เข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ ว่ า “รากฐานของการมีความคิ ดบวกอย่ างสร้ างสรรค์ นั้นต้ องเริ่ มต้ นที่การมีทัศนคติเชิ งบวก”
ผู้เข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ “คุณค่ าของการมีความคิ ดริ เริ่ ม”
ผู้เข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ “คุณค่ าของการมีการคิดบวกอย่ างสร้ างสรรค์ ”
ผู้เข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ “คุณค่ าของการคิดอย่ างเป็ นระบบ”
ผู้เข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ “เทคนิคการพัฒนาการคิดบวกอย่ างสร้ างสรรค์ ”
ผู้เข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ “วิธีการระดมสมองเพื่อให้ ได้ มาซึ่ งการคิดบวกอย่ างสร้ างสรรค์ ”

หัวข้ อการอบรม / สัมมนา
ภาพรวมของการคิด
 กระบวนการคิด (Thinking Process)
 ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
 ความคิดริเริ่ ม (Initiative Thinking)
 ความคิดนอกกรอบ 9Lateral Thinking or Think out of the Box)
 ความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking)
 การคิดอย่างเป็ นระบบ (Systematic Thinking)
กิจกรรมเพื่อการฝึ กฝนพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอยางสร้ างสรรค์
กิ จกรรมกลุ่มเพือ่ ฝึ กฝนการระดมสมอง (Brain Storming) ให้ได้มาซึ่งความคิ ดดี ๆ
เทคนิ คในการให้ได้มาซึ่งความคิ ดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เช่น
 หลักการคิ ดด้วยมิ ติ 4 ย. (โยง, ใหญ่, แยก, ย่อย)
 การคิ ดด้วยหมวก 6 ใบ , การคิ ดแบบผูช้ นะ 10 คิ ด
 การดักจับความคิ ด (Idea Spotting)
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กระบวนการจัดลาดับความคิ ด
การประยุกต์ใช้ในการเขี ยนภาพภูมิความคิ ด (Mind Map & Concept Map)
เทคนิ ค “Look Good…Look Bad” (ถ้าจะต้องดูดีและไม่ดแุ ย่ ... จะต้องทาอย่างไรบ้าง)
เทคนิ ค “สมมุติว่าถ้ามันจะเป็ นอย่างนัน้ ...ถ้ามันเป็ นอย่างนี ้ ...แล้วจะทาอย่างไร”
เทคนิ ค “ไม่พอใจกับสิ่ งทีม่ ี อยู่ ...หรื อสิ่ งทีเ่ ป็ นอยู่”
เทคนิ ค “เข้าไปดูใกล้ ๆ ...ถอยไปดูห่าง ๆ”
เทคนิ ค “ตรงกันข้าม”
เทคนิ ค “คุณสมบัติและคุณประโยชน์”
เทคนิ ค “Mind Map”
เทคนิ ค “องค์ประกอบ”
เทคนิ ค “ต้นน้า...ปลายน้า” ฯลฯ เป็ นต้น

รูปแบบการบรรยาย
- การบรรยาย 30%
- เกมส์ / กิจกรรมกลุม่ / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop 70%

ค่าใช้จา่ ยในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้ อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติทานละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016

สารองทีน
่ ง่ ั ติดต่อเพิม
่ เติมได้ท ี่
คุณจิว๋

0906450992 , 0896060444

Line : hrdzenter www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter

วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทาง
อีเมล์ : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
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ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ทีจ่ ่าย
ในนามบริษัท ศูนย์สง่ เสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุง่ ครุ กรุงเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 010 5555 113 021
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทท่ี ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษัทฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีท่ ท
ี ่ านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิน้ หรือหากท่ านยังไม่

ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้องการจ ัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์กร
ติดต่อคุณจิว๋ 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
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