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หลักสูตร  การคดิบวกอย่างสร้างสรรค์ ( Positive Thinking for Life ) 
วันท่ี 24 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@ Grand Sukhumvit Hotel  ซอยสุขุมวิท 6    ใกล้  BTS  นานา กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง **   

 

ช าระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพยีงท่านละ  3,500 บาทเท่าน้ัน   
(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)  

วิทยากร : อาจารย์อนุภาพ  พนัช านาญ 

หลักการและเหตุผล 
การสร้างทัศนคติเชิงบวกเป็นเร่ืองยาก แต่การท าให้แนวคิดนั้นอยู่กับเราไปนาน ๆ เป็นเร่ืองท่ียากยิ่งกว่า ไม่ใช่

เพราะว่าการคิดบวกเป็นส่ิงท่ีแกล้งท าขึน้มา แต่เป็นเพราะว่าบางคร้ังบางคราว เราไม่อาจจะท่ีจะคิดบวกได้ เพราะเรา
ก าลังอยู่ในภาวะท่ีเครียด และกดดันทางอารมณ์จนเกินไป ดังนั้น จึงเป็นเร่ืองยากท่ีเราจะคิดบวกได้ตลอดเวลา 
          การเป็นคนคิดบวกท าให้สุขภาพจิตของเราดี มองโลกท้ังใบสดใส และมีแสงสว่าง แนวคิดนีไ้ม่ได้มีคุณค่าเฉพาะ
การใช้ชีวิตประจ าวันท่ัวไปเท่านั้น แต่มีความส าคัญกับการท างานด้วยเช่นกัน การท างานท่ีรวมเข้ากับความคิดเชิงบวก 
จะช่วยให้คนท างานก้าวผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดาย จนบางคร้ัง เราจะรู้สึกว่าปัญหาต่าง ๆ อยู่กับเราไม่นาน เดี๋ยว
มันกจ็ะหายไป นั่นเป็นเพราะเรามีทัศนคติเชิงบวกนั้นเอง 
          อย่างท่ีกล่าวไปแล้วว่าการรักษาความคิดเชิงบวกให้อยู่กับเรานาน ๆ นั้นเป็นเร่ืองยาก ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางคร้ังเรา
กม็ีทัศนคติเชิงลบแทรกเข้ามาในจิตใจบ้าง เพราะเป็นเร่ืองท่ีคิดได้ง่ายกว่า แต่นั่นย่อมไม่ใช่เร่ืองท่ีดี แต่ใครจะคิดแต่
เร่ืองดี ๆ และเป็นไปในเชิงบวกได้ตลอดเวลา แต่เช่ือเถอะว่าถ้ามันเป็นไปเองตามธรรมชาติไม่ได้ เรากส็ามารถบังคับ
ให้มันเป็นไปได้ การได้เข้าอบรมเร่ืองการคิดบวกนั้น จะช่วยให้เราเป็นคนคิดบวกได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย และมี
ความสุขในการท างานอยู่เสมอ 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “คนเราทุกคนล้วนมีความแตกต่างกัน…ต้องรู้จักให้เกียรติซ่ึงกัน

และกัน” 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า “ส่ิงดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึน้ได้เพราะความ

แตกต่างของคน” 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า “รากฐานของการมีความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์นั้นต้องเร่ิมต้นท่ีการมีทัศนคติ

เชิงบวก” 
4. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีความคิดริเร่ิม” 
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5. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์” 
6. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการคิดอย่างเป็นระบบ” 
7. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “เทคนิคการพัฒนาการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์” 
8. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “วิธีการระดมสมองเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์” 

 
ภาพรวมของการคิด 
กระบวนการคิด (Thinking Process) 
ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
ความคิดริเร่ิม (Initiative Thinking) 
ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box) 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) 
 
หัวข้อการอบรม 
1.       กรณีศึกษาการคิดบวก และคิดลบ 

2.          ประเมินคุณลักษณะคิดบวก คิดลบ 
3.          กระบวนการคิด 
4.          ความแตกต่างของการคิดบวก คิดลบ 
5.          การพัฒนาทักษะการคิดให้เป็นคนคิดบวก 
6.          การตอบสนองต่อส่ิงท่ีเกิดขึน้ชิงบวก 
7.          การพัฒนาค าพูดให้เป็นคนคิดบวก 
8.          ตัวอย่าง และกรณีศึกษาการคิดบวกในการท างาน 
9.          การพัฒนาการคิดบวกกับการใช้ชีวิตประจ าวัน 
10.       การสร้างทีมงานให้เป็นคนคิดบวก 
 
Workshop กจิกรรมระดมความคิด 

• กิจกรรมเพ่ือการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ 

• กิจกรรมกลุ่มเพ่ือฝึกฝนการระดมสมอง (Brain Storming) ให้ได้มาซ่ึงความคิดดีๆ 

• เทคนิคในการให้ได้มาซ่ึงความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เช่น 

• หลักการคิดด้วยมิติ 4 ย. (โยง,ใหญ่,แยก,ย่อย) 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
tel:089%20773%207091%20,089


www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444 
 

 

บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

• การคิดด้วยหมวก 6 ใบ, การคิดแบบผู้ชนะ 10 คิด 

• การดักจับความคิด (Idea spotting) 

• กระบวนการจัดล าดับความคิด 

• การประยกุต์ใช้ในการเขียนภาพภูมิความคิด (Mind Map & Concept Map) 

• เทคนิค “Look Good…Look Bad” (ถ้าจะต้องดูดีและไม่ดูแย่…จะต้องท าอย่างไรบ้าง) 

• เทคนิค “สมมติุว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้น…ถ้ามันเป็นอย่างนี…้แล้วจะท าอย่างไร” 

• เทคนิค “ไม่พอใจกับส่ิงท่ีมีอยู่…หรือส่ิงท่ีเป็นอยู่” 

• เทคนิค “เข้าไปดูใกล้ๆ…ถอยไปดูห่างๆ” 

• เทคนิค “ตรงกันข้าม” 

• เทคนิค “คุณสมบัติและคุณประโยชน์” 

• เทคนิค “Mind Map” 

• เทคนิค “องค์ประกอบ” 

• เทคนิค “ต้นน า้…ปลายน า้” ฯลฯ เป็นต้น 

ประโยชน์ท่ีไดรับ 
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” 

 
รูปแบบหลักสูตร 
1.การบรรยาย                                                                  30 % 
2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop                 70% 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1.5% ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 58.50 4,114.50 

ช าระก่อนวันสัมมนา 3,500 245 52.50 3,692.50 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 49.50 3,481.50 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่     
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com,  
Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

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

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 
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แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
tel:089%20773%207091%20,089
http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

