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Onsite Training พร้อมรับใบวุฒิบตัรฟรีทุกที่น่ัง!!!  

เสริมพลังด้วยแรงจงูใจและรวมพลังความคดิบวกในการท างาน 
 

วันพฤหัสบดีท่ี  16  กุมภาพันธ์  2566   เวลา 09.00-16.00 น. 

@ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ   ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

วิทยากร   ดร.พพิฒัน์พล  เพช็รเที่ยง 
 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

 
l 

 

หลกัการและเหตุผล 
 
 การสรา้งแรงจงูใจในการท างาน  เป็นเครื่องมอืทีม่คีุณค่าในการท างานของตนเอง  และผูร้่วมงานคนอื่น ๆ  
ในทมีงานใหม้คีวามสุข มกี าลงัใจ  แมว้่าเรื่องนัน้ ๆ  จะยากล าบาก  มอีุปสรรคมากมาย  การมหีลกัการคดิอย่าง
สรา้งสรรค ์ กจ็ะเพิม่พลงัในการท างานไดอ้ย่างมหาศาล  โดยทีทุ่กคนมเีป้าหมายอยากประสบความส าเรจ็กนั
ร่วมกนั  ดว้ยการปรบัทศันคต ิ การคดิเชงิบวก  การท างานเชงิรุก รวมถงึการสรา้งส านึกในการท างานเป็นทมี  จน
สามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ 
 การเปลีย่นแปลงชวีติจติใจ  นิสยัของคนเป็นเรื่องยาก  แต่ก็ตอ้งท า  เพราะคนไม่มจีติส านึกเกีว่ยวกบั
ความคดิ ค าพดู และการกระท าทีม่ปีระสทิธภิาพแลว้  ปัจจยัดา้นงาน  อนาคต  สว่นตวัและครอบครวั  จะพบ
ปัญหาแบบครบวงจร และการสรา้งแรงจงูใจในการท างาน  จงึจ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัการเรยีนรู ้ สงัเกต และเขา้ใจ
พฤตกิรรมและจติวทิยาการท างาน  กจ็ะท าใหม้คีวามสุขอย่างยัง่ยนืในหน่วยงาน 
 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม ตระหนกั เขา้ใจ และเรยีนรูบ้ทบาทหน้าทีข่องตนเอง  การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ของตนเองใหเ้กดิความรกัความผูกพนัองคก์ร  รูส้กึเป็นเจา้ขององคก์รร่วมกนั 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเลง็เหน็ถงึความส าคญั  และความจ าเป็นในการสรา้งแรงจงูใจในการท างานทีม่ี
ความสุขและประสบความส าเรจ็อย่างมเีป้าหมายในการท างาน  และมคีวามมัน่ใจและปรบัปรุงพฒันา
ตนเอง 
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3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม Re-Skills  ศกัยภาพและขดีความสามารถของตนเอง  รูจุ้ดเด่น จุดดอ้ย ส าหรบัการ
ปรบัเปลีย่นทศันคต ิ และพฤตกิรรมดา้นงาน  ดา้นอนาคต ดา้นชวีติ  ดา้นครอบครวั  ใหม้ผีลส าเรจ็
อยา่งเดม็พลงั  พรอ้มกบัการประยุกตใ์ชใ้นการท างานไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 
 

หวัข้อการอบรม 
ท ำไมธรรมชำติมนุษยจึ์งมีควำมแตกต่ำง ควำมต้องกำรไม่เหมือน 

 การมอง และเขา้ใจธรรมชาตมินุษย ์
 เขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตนเอง  และการมจีติส านึกและผกูพนัองคก์ร 
 รูต้น รูค้น และการปรบัตวัในการท างานร่วมกนั 

Workshop :  การตรวจสอบตนเองดว้ยการรูจ้กัตนเอง  ผูอ้ื่น  จากพฤตกิรรมโดยอาศยัหลกัจติวทิยาการอยู่
ร่วมกนั  และหลกัการคดิอย่างสรา้งสรรคด์ว้ยสมอง 2 ซกี 

ไขกญุแจควำมต้องกำรของมนุษยง์ำน กบั Motivation Model 
 ความตอ้งการ Needs หรอื Wants 
 เป้าหมายความส าเรจ็ (Goals) 
 ความพงึพอใจ  (Satisfaction) 

กำรสร้ำงมนุษยสมัพนัธ์ในกำรท ำงำนแบบ “เปิดมุมมองใหม่  รบัพลงับวก” 
 ส ารวจแนวความคดิของตนเองในการสรา้งพลงัเชงิบวก 
 การใชห้ลกัจติวทิยาเชงิบวก  (Positive Psychology) 
 การเรยีนรูแ้ละเขา้ใจในการท างานของสมอง  (Brain Working) 

Workshop :  ก าหนดกรอบความคดิ  (Mindset)  ของตนเอง 4 ดา้น  คอื งาน อนาคต สว่นตวั และครอบครวั 
ทกัษะทีจ่ ำเป็นต่อกำรสรำ้งแรงจงูใจในกำรท ำงำนให้ประสบผลส ำเรจ็และมีประสิทธิ 

 การใชภ้าษาในการสือ่สาร 
 จติวทิยาการเป็นผูน้ ากบัการพฒันาลูกน้อง 
 การประสานความต่างสูค่วามส าเรจ็ขององคก์ร 
 มนุษยสมัพนัธก์บัการท างานเป็นทมี 
 การตรวจสอบความคดิเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการท างาน 

CASE STUDY  :  กรณีศกึษา “การสรา้งแรงจงูใจในการท างาน ภาวะสถานการณ์วกิฤต”ิ และ “การสรา้ง
แรงจงูใจในการท างานภายใตข้อ้จ ากดั  และทางเลอืก” 

เทคนิคกำรสร้ำงแรงจงูใจและเพิม่ศกัยภำพในกำรท ำงำน 
 การส ารวจตวัเองและดงีศกัยภาพออกมาใชใ้หเ้ตม็ทีพ่ลงั 
 Up-Skill ในการท างานใหท้นัยุค  New Normal & Social Disruption 
 พฒันาและปรบัตวักบั 8 ทกัษะในยุคดจิทิลั  หากอยากประสบความส าเรจ็ 
 การสรา้งแนวคดิใหม่  และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 การสรา้งแรงบนัดาลใจในการท างานอยู่ตลอดเวลา 
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สูตรกำรปรบัสมดลุกำรสร้ำงแรงจงูใจในกำรท ำงำนให้มีควำมสุข (Balance Oriented) 

 สตูรการสรา้งผลงาน+ ปัจจยั 4 P (People, Place, Product, Price) 
 สตูรตน้ทุน  (Cost) + ก าไร (Profit) ในการท างาน 
 สตูรผลการปฏบิตังิาน  (Performance) + ศกัยภาพการเรยีนรู ้(Potential) 

ถาม - ตอบ และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
วิธีการฝึกอบรม – สมัมนา 

เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ร่วมกนั (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ประกอบดว้ย 

 การบรรยาย    กจิกรรม และเกม      การแสดงออก 
 กลุ่มสมัพนัธ์  การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ  

วิทยากรน าการสมัมนา 

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

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 

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

- ปรญิญาโท สาขาการศกึษาเพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  - ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (ENGLISH COMMUNICATION ART) 
    มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

  ศิษยเ์ก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวลันพรตัน์เชดิชเูกยีรต ิประเภทผูใ้หบ้รกิารสงัคม 
  Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA 
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  Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer 
    DDI-Development Dimensions International (Thailand) 
    Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY  

                

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมคา่เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

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

 
 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
รายละเอียดการช าระเงนิ  

 การชำระเงิน โอนเขา้บัญชี ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ทีจ่่าย 3 % ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรงุเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
 
 

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. กรณีที่ท่านแจ้ง
ยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยัง
ไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน 30 %  ทันท ี   

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
tel:089%20773%207091%20,089
http://www.facebook.com/hrdzenter
http://www.hrdzenter.com/
mailto:jiw473@gmail.com
mailto:hrdzentertraining@gmail.com

