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หลกัสตูร เปิดมมุมองการท างานแบบใหม่ เปิดใจกบัการท างานสไตล ์
Re-Skill & Up-Skill 

 

วันพฤหัสบดทีี่  8  ธันวาคม  2565  เวลา 9.00 น. – 16.00 น 

สถานที่  St.James Hotel  ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

วทิยากร  : ดร.พพิฒัน์พล  เพช็รเท่ียง 
 

สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันท ี!!! 

 
หลกัการและเหตุผล 
           ในปัจจุบนัสภาวการณ์ต่างๆ จากการท างานของบุคลากรในทุกวนั มผีลต่อสุขภาพทางร่างกาย และจติใจ ซึ่ง
อาจจะจากปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่ค่อยสะสมขึ้น ทัง้จากการท างานหรอืชวีติส่วนตวั จากปัจจยัดงักล่าว ส่งผลเสยีที่จะ
ตามมาในระยะยาว องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงวธิีการท างานใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ บุคลากรจงึมีความจ าเป็นในการ
เรยีนรู ้หาความรู ้พรอ้มฝึกทกัษะใหม่ๆ รวมทัง้มทีศันคติเชงิบวกต่อการพฒันาสิง่ใหม่ๆ ให้ทนักนัเปลี่ยนแปลงทุกๆ 
ดา้น อยูต่ลอดเวลา เพือ่ความส าเรจ็ต่องาน อนาคตทีก่า้วหน้า องคก์รมคีวามรุ่งเรอืง และชวีติการท างานทีม่คีวามสุขทัง้
สว่นตวั เพือ่นร่วมงาน และองคก์ร 

การเปิดมุมมองใหม่ๆ ต่อการ Re-Skill & Up-Skill ในยุคการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การพัฒนา
เทคโนโลย ีและอื่นๆ อกีหลายปัจจยั การท างานจงึต้องหนัมาพฒันาความรู ้ทกัษะ และทศันคติเดมิๆ ให้เป็น ความรู ้
ทกัษะ และทศันคตใิหม ่และจ าเป็นเท่านัน้ หลกัสตูรนี้จงึเน้นการสรา้งวธิกีาร แนวทางในการท างานใหม่ๆ  ร่วมกนั เขา้ใจ
บทบาท หน้าที่ ความรบัผิดชอบต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร ซี่งน าไปปรบัใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
ท างานร่วมกนัอยา่งมคีวามสุข 

 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหบุ้คลากรมหีลกัการพฒันาตนเอง เปิดมุมมองใหม ่รบัพลงับวก ดว้ยทศันคตทิีส่รา้งสรรค ์จะเกดิแรง
กระตุน้จากภายใน และมุง่เน้นใหเ้กดิเปลีย่นแปลงดว้ยตวัเอง มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง ความรบัผดิชอบต่อ
ตนเอง เพือ่นร่วมงานและองคก์ร 

2. เพือ่ใหบุ้คลากรมแีนวความคดิทีด่ ีพรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัปัญหาและอุปสรรคต่อการท างาน หรอืชวีติสว่นตวั และ
แสดงใหท้มีงาน เชื่อถอื ยอมรบัและไวว้างใจ ดว้ยการสรา้งทศันคตเิชงิบวกใหก้บัทมีงานและบรหิารจดัการ
อารมณ์เชงิลบของทมีงาน EQ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

3. เพือ่ใหบุ้คลากรมเีทคนิคการ “เปิดมุมมองใหม ่Re-Skill & Up-Skill” ในยุค New Normal for Change & 
Challenge ดว้ยการสือ่สารเชงิบวก การคดิเชงิบวก และการสรา้งแรงจงูใจ ใหม้ผีลการปฏบิตังิานทีด่แีละมี
ความสุขในการท างานร่วมกนั 

หวัข้อการอบรม  
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1. หลกัการส าคญัของการ “เปิดมุมมองใหม ่รบัพลงับวก” 
• ส ารวจแนวความคดิของตนเองในการสรา้งพลงัเชงิบวก 
• การใชห้ลกัจติวทิยาเชงิบวก (Positive Psychology) 
• การเรยีนรูแ้ละเขา้ใจการท างานของสมอง (Brain Working) 
• WORKSHOP ก าหนดกรอบความคดิ (Mindset) ของตวัเอง 
2. การพฒันาตนเองอยา่งสรา้งสรรค ์(Self-Development) 
• หลุมพรางทางความคดิในบทบาทการท างานหรอืชวีติสว่นตวั 
• เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคดิ 
• แนวทางการปฏบิตัตินเอง เพือ่ความส าเรจ็ดา้นงาน ดา้นสว่นตวั ดา้นครอบครวั และดา้นอนาคต 
• WORKSHOP ท าแบบทดสอบบุคลกิภาพ 36 ขอ้ ส ารวจตนเอง ก าหนดแนวทางการ 
• พฒันาตนเองอยา่งมเีป้าหมายจากการวเิคราะหต์นเองอยา่งเขา้ใจ 
3. การสรา้งเสรมิทศันคตเิชงิบวกในการท างานใหท้มีงาน 
• การสรา้งกรอบความคดิ (Mindset) ทีด่ขีองตนเอง 
• การบรหิารจดัการอารมณ์เชงิลบดว้ย EQ 
• การสรา้งทศันคตเิชงิบวกในการท างาน 
• เคลด็ลบัการรกัษาทศันคตเิชงิบวกในการท างาน 
• WORKSHOP การสรา้งกรอบความคดิ (Mindset) ทีด่ใีนการท างาน 
4. เทคนิค “เปิดมุมมองใหม ่Re-Skill & Up-Skill” ในยุค New Normal for Change & Challenge 
• เปิดใจการท างานสไตล ์Up-Skill & Re-Skill คอือะไร ท าอยา่งไร 
• ขัน้ตอนการ Up-Skill & Re-Skill เป็นรปูธรรม วดัผลได ้
• ผลลพัธห์ลงัการบรหิารจดัการ Up-Skill & Re-Skill 
• WORKSHOP ก าหนดสิง่ทีจ่ะน าไปพฒันาตนเอง และทมีงานอยา่งมคีวามสุขในการท างานและชวีติสว่นตวั 
5. Re-Skill & Up-Skill ในบทบาทใหม่ๆ  ยุคการเปลีย่นแปลงทีต่อ้งท า 
• ผูจ้ดัการ (Managerial Competency) 
• หวัหน้างาน (Supervisory Competency) 
• พนกังาน (Employee Competency) 
• วทิยากรภายใน โคช้ ผูส้อนงาน (Facilitator Competency) 
• WORKSHOP ฝึกทกัษะการท างานดว้ย Re-Think Re-Process Better Results for SMART WORK วคิราะห์

และสรุปผล “เปิดมุมมองการท างานแบบใหม่ เปิดใจกบัการ 
• ท างานสไตล ์Re-Skill & Up-Skill” 
6. การจดัการกรอบความคดิ และแผนการเปลีย่นแปลงเปิดมุมมองใหม ่Re-Skill & Up-Skill 
• คุณจะเริม่ท าอะไร (What to START?) 
• คุณตอ้งหยุดท าอะไรบา้ง (What to STOP?) 
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• คุณจะเริม่ตน้เมือ่ไร (When to DO?) 
7. สรุปประเดน็/ค าถามแลกเปลีย่นประสบการณ์/ปิดการสมัมนา 

วิธีการฝึกอบรม – สมัมนา 
เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ร่วมกนั (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ประกอบดว้ย 
 การบรรยาย    กจิกรรม และเกม      การแสดงออก 
 กลุ่มสมัพนัธ ์  การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ  

วิทยากรน าการสมัมนา  ดร.พิพฒัน์พล  เพช็รเท่ียง (อ.ปีเตอร/์ดร.ป๊ืด) 
▪ Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER 
▪ ทีป่รกึษาพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ร : DE WISDOM Training Institute 
▪ ทีป่รกึษาอสิระพฒันาพนกังานขายและพนกังานสมัพนัธล์กูคา้ดว้ยกระบวนการ 

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center 
▪ ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบหลกัสตูร และเครื่องมอืส าหรบัการพฒันาบุคลากรมากกว่า 10 ปี 

อดีตท่ีท างาน  
▪ ทีป่รกึษาอาวุโสดา้นพฒันาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)  
▪ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.) 
▪ ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน) 
▪ ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารสว่นหน้า และผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel 

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok 
การศึกษา 

  - ปรญิญาเอก สาขาพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

   ช่ือเรื่องดษุฎีนิพนธ ์การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการสอนงานของหวัหน้างานในโรงงานอเิลก็ทรอนิกสไ์ทย 
   A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries. 

- ปรญิญาโท สาขาการศกึษาเพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  - ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร (ENGLISH COMMUNICATION ART) 
    มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์ 

  ศิษยเ์ก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวลันพรตัน์เชดิชเูกยีรต ิประเภทผูใ้หบ้รกิารสงัคม 
  Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA 
  Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer 

    DDI-Development Dimensions International (Thailand) 
    Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY  
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter                   
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com ,   jiw473@gmail.com 

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 
 

รายละเอยีดการช าระเงิน 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาท่ี  Line  : hrdzenter    

หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศนูย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบชูา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 

 
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 %  ทันที    

 
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างย่ิงในการให้บริการ เพือ่การพฒันาบุคลากรในองค์กรของท่าน 
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