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Happy workplace การสร้างองค์กรให้มีความสุข 
วันศุกร์ท่ี 28 สิงหาคม 2563  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.    

 โรงแรม Arize Hotel   ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์อนุภาพ  พนัช านาญ 

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

 

 

หลักการและเหตุผล 
บทบาทหน่ึงท่ีพนักงานทุกคนควรมีนั่นกคื็อ การมีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความส าเร็จมาจากการ

ปฎิบัติงานท่ีมีพลังมีชีวิตชีวา ตั้งใจ ขยนัขันแขง็ เตม็ไปด้วยความกระตือรือร้น แต่ถ้าว่าในความเป็นจริงทุกองค์กรยัง
มีพนักงานบางส่วนท่ีปฎิบัติงานอย่างไม่ตั้งใจสร้างผลงานได้ไม่เตม็ประสิทธิภาพหรือต า่กว่ามาตราฐานการท างาน 
         บางคร้ังช่วงเวลาท างานยงัอาจแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา เฉ่ือยชา ไม่สนใจว่าผลงานจะออกมาดีหรือไม่ดี
อย่างใด ไม่เคารพกติกาการอยู่ร่วมกัน อีกสารพัดปัญหาท่ีท าให้พนักงานในองค์กรหมดไฟในการท างาน      ด้วยเหตุ
ท่ีพฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจและส่ิงกระตุ้นจากจิตส านึกของตัวพนักงานนั้นเองและ
จากแรงจูงใจภายนอก  
        องค์กรท่ีจะประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องมีผลมาจากความสุขของคนภายในองค์กร ซ่ึงเป็นปัจจัยแรกท่ี
องค์กรควรต้องค านึงถึง เพราะฉะนั้น Happy workplace จึงเป็นปัจจัยส าคัญ ท่ีท าให้การบริหารงานราบร่ืน เม่ือคนใน
องค์กรมีความสุข สนุกกับส่ิงท่ีตัวเองท า เกิดความภูมิใจ  เห็นคุณค่าของงาน  
         การมองเห็นคุณค่าของงานและเพ่ือนร่วมงาน   ตลอดจนรู้จัก เข้าใจคนรอบข้าง ท้ังหลายเหล่านี ้ ท าให้เกิด
การกระตุ้น เสริมพลังการท างาน และสร้างแรงจูงใจ ในการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลงานท่ีดี เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ลดความขัดแย้งในการท างาน เกิดวัฒนธรรมการท างานท่ีดี สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ท าให้
องค์กรเจริญก้าวหน้า และการพัฒนาท่ียัง่ยืน 
        การได้รับอิทธิพลจากสภาพการณ์ต่างๆ ขององค์การท้ังทางกายภาพและสังคม หากเราสามารถสร้างปัจจัย
เหล่านีใ้ห้กลายเป็นแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดปัญญาท่ีงดงาม สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็น
รูปธรรม กจ็ะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กรโดยรวมอย่างมีความสุข 
         การจะให้บรรลเุป้าหมายดังกล่าวได้นั้น บุคลากรต้องได้รับการเรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดท่ีถูกต้องในการ
ท างาน ปรับทัศนคติให้เป็นเชิงบวก สามารถน าส่ิงท่ีรู้และเข้าใจมาใช้ในการท างานได้เตม็ศักยภาพของแต่ละคน การ
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จัดอบรมและสัมมนาเร่ือง องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จะช่วยสร้างจิตส านึกในความรักและผูกพันของ
พนักงานให้เกิดมีขึน้กับองค์กร พนักงานมีความสุขในการท างาน มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
            จากการอบรมท่ีผ่านมาไม่ว่าจะเป็นส่วนงานไหน ปัญหาอย่างหน่ึงท่ีทุกองค์กรประสบพบเจอกคื็อ พนักงาน
เข้าอบรมแล้ว ช่วงแรกจะมีไฟในการท างาน แต่หลังจากนั้นกจ็ะหมดไฟลงไปเร่ือยๆ แล้วกร็อปีต่อไปท่ีจะท าการจุด
ไฟให้ลกุขึน้อีกคร้ัง 

 
         ซ่ึงถ้ามาดูกันแล้วจะเห็นได้ว่าน่าจะอยู่แค่ประมาณ 1-2 เดือน ท่ีผลงานจะดีขึน้ และหลังจากนั้นจะพบว่า
ประสิทธิภาพในการท างานจะค่อยๆทรงตัวและลดลงไปในท่ีสุด ส่งผลให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เร่ิมไม่เห็น
ความส าคัญของการฝึกอบรม  
          จึงมองแค่อบรมตามกฎหมายหรือตามนโยบายของบริษัท ท้ังๆท่ีการฝึกอบรมนั้นเป็นส่ิงส าคัญมาก แต่
เพราะขาดความเข้าใจในการท่ีน ามาปรับใช้ และความต่อเน่ืองในการอบรมรวมไป ท้ังการเฝ้าติดตามประเมินผลหลัง
อบรมไม่มีการติดตามผล (ก่อนอบรม หลังอบรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน)  และหลังจากการฝึกอบรมแล้ว
กลับมาในบรรยากาศเดิมๆ มีความขัดแย้ง และปล่อยให้มันกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กร บางคร้ังกส็ายเกิน
แก้ไขท าให้ สูญเสียโอกาสต่างๆ ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างน่าเสียดาย 
        Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร) จึงเป็นแนวทางท่ีส าคัญย่ิงท่ีผู้บริหารควร
ตระหนักถึงเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีและมีความสุขในการท างาน ท้ายท่ีสุดกจ็ะส่งผลดีแก่ตัวผู้บริหารและองค์กรเอง 
 
วัตถุประสงค์ : 
  
1 .เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้แนวคิดทัศนคติและหลักการในการสร้างองค์กรแห่งความสุข และน ามาปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสมและมีก่อให้เกิดความสุข 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง และร่วมท ากิจกรรมสร้างประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข รวมท้ังได้กรอบแนวความคิดต่างๆ ในการท างาน 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการท างานและสร้างองค์กรแห่งความสุข
ไปด้วยกัน 
4. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะ
แห่งองค์กร) เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล มีมมุมองปัญหาและอุปสรรคของงานท่ีเจออยู่
ด้วยมมุมองใหม่ๆ สามารถน าวิธีการต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
5. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิถีแห่ง Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร) และการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยัง่ยืน 
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เน้ือหาหลักสูตร: 
Module 1 :  นิยามความสุขในท่ีท างาน 

• ความหมายท่ีแท้จริงของการสร้างความสุข 
มมุมองรอบด้าน เพ่ือใช้ในการเช่ือมโยงชีวิตกับการท างานอย่างลงตัว ท่ีประกอบไปด้วย 

▪ Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแขง็แรงท้ังกายและจิตใจ 
▪ Happy Heart (น า้ใจงาม) มีน า้ใจเอือ้อาทรต่อกันและกัน 
▪ Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมั่นคง 
▪ Happy Brain (หาความรู้) การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา 
▪ Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อส่ิงต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต 
▪ Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนา และการท าสมาธิ 
▪ Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคี เอือ้เฟ้ือต่อชุมชนท่ีตนท างาน 

         
• ความสุข ความทุกข์ ท าหน้าท่ีต่างกันอย่างไร และมีผลอะไรกับชีวิต 
• ร่วมกันออกแบบกิจกรรม  “ความสุขในท่ีท างานของตัวคุณ” 

 Module 2  :  อะไรท่ีท าให้ไปไม่ถึง ความสุข 
▪ งานไม่สร้างสรรค์  หรือ  คนไม่สร้างเสริม จึงไม่เกิดการสร้างสุข 
▪ องค์กรท่ีไม่สร้างสุขเกิดจากสาเหตุอะไร 
▪ เทคนิคจัดการกับปัญหา และคนหมดไฟในท่ีท างาน 
▪ ร่วมท ากิจกรรม : หาท่ีมาของเหตุผลของการไม่มีความสุขในท่ีท างาน 

Module 3  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน 
▪ ความพร้อม และความแขง็แรงสมบูรณ์ของร่างกาย 
▪ ความพร้อมของจิตใจ 
▪ วิถีการท างาน 
▪ สัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือร่วมงาน  หัวหน้า และลูกน้อง 
▪ สภาพแวดล้อมในสถานท่ีท างาน 
▪ ร่วมท ากิจกิจกรรม : ผลงานท่ีออกมาจากความสุขในการท างาน 

 Module 4 : เพิม่พลังกายและพลังใจ มุ่งสู่ความสุขในการท างานด้วยหลักการของ 5Q (IQ EQ OQ AO UQ) 

พฒันาทักษะการท างาน –  ท างานยากให้เป็นงานง่าย 
▪ สร้างแรงบันดาลใจ  ในการท างาน 
▪ เสริมสร้างแรงกาย  ปลกุพลังใจ  ในการท างาน 
▪ กิจกรรม : เติมเตม็ความสุขในการท างาน 

พฒันาทักษะชีวิต – เสริมสร้างมุมมองเพือ่การเปลี่ยนแปลง 
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วิธีผ่อนคลายความเครียดในท่ีท างาน 
▪ ผ่อนคลายสรีระ 
▪ ผ่อนคลายอารมณ์ 
▪ ผ่อนคลายการกระท า 
▪ กิจกรรม : การผ่อนคลายความเครียด 

สรุปค าถามและค าตอบ 
 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ: 
 
 1. ผู้ เข้าอบรมได้แนวคิดทัศนคติและหลักการในการสร้างองค์กรแห่งความสุข และน ามาปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและมีก่อให้เกิดความสุข 
2. ผู้ เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง และร่วมท ากิจกรรมสร้างประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
รวมท้ังได้กรอบแนวความคิดต่างๆ ในการท างาน 
3. ผู้ เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการท างานและสร้างองค์กรแห่งความสุขไป
ด้วยกัน 
4. ผู้ เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่ง
องค์กร) เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล มีมมุมองปัญหาและอุปสรรคของงานท่ีเจออยู่ด้วย
มมุมองใหม่ๆ สามารถน าวิธีการต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
5. ผู้ เข้าอบรมได้เข้าใจวิถีแห่ง Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร) และการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยัง่ยืน 
 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้เข้าอบรม 
 พนักงานทุกระดับท่ีต้องการมีความสุขและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  
 

รูปแบบหลักสูตร 
1. การบรรยาย                                                                                   30 %   
2. Dialogue /แชร์มมุมอง/ กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop      70%   
ผลสัมฤทธ์ิท่ีจะได้ (Outcomes) 
         บุคคล 

• ได้เรียนรู้ เข้าใจธรรมชาติและพืน้ฐานของตนเอง และผู้ อ่ืนอย่างเข้าใจ  
• ได้เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนด้วยแบบทดสอบสัตว์ส่ีทิศ 
• สามารถใช้หลักของ Happy workplace เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข 
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• ได้เข้าใจวิธีลดความตึงเครียดในการท างานร่วมกันด้วยหลัก Happy workplace 
• สามารถน าความรู้เร่ือง Happy workplace ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 

          ครอบครัว 
• ได้ผู้น าครอบครัวและสมาชิกของครอบครัวท่ีเข้าใจธรรมชาติและพืน้ฐานของตนเองและ

คนในครอบครัวด้วยหลักการของ Happy workplace 
• จุดประกายความเข้าใจภายในครอบครัว เปิดใจ เอือ้อาทร ห่วงใยดูแลและรับฟังกันมากขึน้

เพราะมี Happy workplace  
• สมาชิกในครอบครัวรู้จักบทบาทและหน้าท่ีของตนเองอย่างเอือ้อาทรกันและกัน 
• สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ 
• ประชาธิปไตยและเสรีภาพบนความรับผิดชอบร่วมกันเร่ิมต้นท่ีในบ้าน 

         องค์กร 
• ได้พนักงานท่ีมีทัศนคติเชิงบวกในการท างาน 
• พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึน้ 
• นโยบายขององค์กรถูกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติได้เร็วขึน้ 
• ได้รับการยอมรับในเร่ืององค์กรยคุใหม่ใส่ใจในทุกๆ ด้านของผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร

ท้ังหมด (ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ผลิตวัตถดิุบให้เรา ลูกค้าเรา และส่ิงแวดล้อมท่ี
องค์กรเราอยู่ร่วมด้วย) 

• ผลก าไรท่ียัง่ยืน ส่งผลท าให้ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา ลูกค้าเรา และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีองค์กรเราอยู่ร่วมด้วย อยู่กันอย่างเกือ้กูล 

• เป็นองค์กรท่ีมีความส าเร็จและมีความสุข 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1.5% ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 58.50 4,114.50 

ช าระก่อนวันอบรม 3,500 245 52.50 3,692.50 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 49.50 3,481.50 
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รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณอิศราภรณ์  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,  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

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

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี  

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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