
หลกัการและเหตผุล

          เป็นท่ีทราบกนัดีว่าความคิดของคนเป็นไปไดใ้นหลากหลายแนวทางขึ้ นกบัลกัษณะและพฤติกรรมของเจา้ของความคิด

น้ันๆ อยา่งไรก็ตาม ความคิดของคนมีผลอยา่งยิง่ต่อผลงาน ยอดขาย การปฏบิติังาน การกระท า พฤติกรรม ความมุ่งมัน่ 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของชีวิต และความสุขในการท างานดว้ย

         หลกัสตูรน้ีพฒันาขึ้ นมาเพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรูว้ธีิการคิดในเชิงบวกเรียนรูว้ธีิการปรบัเปล่ียนทศันคติ (Attitude) 

ตระหนักถึงผลท่ีเกิดจากความคิดจากความคิดเชิงบวก ฝึกท ากิจกรรมระดมความคิดในการคิดเชิงบวกต่อเร่ือง หรือเหตุการณ์

ในกรณีศึกษา เมื่อจบหลกัสตูรน้ีแลว้ผูเ้ขา้อบรมสามารถเขา้ใจและประยุกตค์วามรูท่ี้ไดร้บัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อการท างาน

และองคก์รในท่ีสุด

วตัถปุระสงค์

„ เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรูว้ธีิการคิดในเชิงบวก ตลอดจนการปรบัเปล่ียนทศันคติใหม้องดา้นบวก เพื่อใหเ้กิดผลดีต่อการ

ท างานของตนเอง และทีมงาน

„ เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมตระหนักถึงผลดีต่อการคิดเชิงบวก เกิดความเขา้ใจและยอมรบัในการปรบัพฤติกรรม จนเกิดเป็นความ

มุ่งมัน่ในการท างาน และปรบัมนุษยสมัพนัธใ์หเ้กิดความเขา้ใจกนัผ่านการส่ือสารเชิงบวก 

„ เพื่อใหผู้เ้ขา้สมัมนาเกิดแรงบนัดาลใจ ในการท างาน  สนุกกบัการท างาน สรา้งสรรคง์านตลอดจนปรบัเปล่ียนตวัเองใหเ้ป็น

คนมุ่งมัน่ และมีความคิดเช่ือในดา้นบวก  โดยรูจ้กัก าหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรม  ตลอดจนวธีิปฏบิติัเพื่อบรรลุสู่

เป้าหมายท่ีก าหนด

„ เพื่อใหผู้เ้ขา้สมัมนาเรียนรูเ้ทคนิคในการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง ใหเ้กิดความกระตือรือรน้ในการท างานใหส้ าเร็จ    

ควบคู่ไปกบัเทคนิคในการส่ือสารความเขา้ใจและปรบัมนุษยสมัพนัธใ์หดี้ขึ้ น

„ เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถประยุกตใ์ชค้วามรูท่ี้ไดร้บัใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดต่อตนเองและองคก์ร

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา

„ รปูแบบวธีิการคิดของมนุษย์

„ ความคิดสรา้งสรรคแ์ละความมุ่งมัน่ของมนุษย์

„ ผลของการคิดต่อ การกระท า ผลการปฏบิติังานและส่ิงอื่นๆในชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างาน

„ วธีิการคิดเชิงบวกอยา่งสรา้งสรรค์

„ ขัน้ตอนการคิดเชิงบวก

„ กิจกรรม : กรณีศึกษา “คุณคิดอยา่งไร?” 

„ ความคิดเชิงบวกของพนักงานต่อลกูคา้

„ ความคิดเชิงบวกของพนักงานต่อองคก์ร

„ กิจกรรม : Workshop “การคิดเชิงบวกของพนักงานต่อลกูคา้และองคก์ร”

„ การปรบัทศันคติในการคิดเชิงบวก (Attitude)

„ เทคนิคการสรา้งความมุ่งมัน่และการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง

„ กิจกรรม : Workshop “การสรา้งไฟใหต้นเองในงานการตลาดและขายเพื่อสรา้งความส าเร็จ”

„ การส่ือสารเชิงสรา้งสรรคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อสรา้งสมัพนัธก์บัทุกคน 

„ ประโยชน์ของการคิดเชิงบวกต่อตนเองและองคก์ร

„ สรุปค าถามและค าตอบ
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