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อบรม Online ระยะเวลาการฝ(กอบรม 2 วัน 
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1. หลักการและเหตุผล 

         การทำงานให-สำเร็จและบรรลุผลภายใต-สภาพความยุ?งยาก ซับซ-อน มีผลกระทบท้ังจากภายในและภายนอก

องคEกรตลอดเวลา แต?อย?างไรก็ตามทุกคนจำเปIนต-องมุ?งม่ันฟLนฝNาอุปสรรคข-อขัดข-องเพ่ือก-าวข-ามไปให-ได- ปLจจัยหน่ึง

ท่ีจะเอ้ือให-การทำงานสำเร็จผลภายใต-ความสุขในการทำงาน ก็คือ การพัฒนาศักยภาพการทำงานด-วยการคิดบวก 

 

2. วัตถุประสงค3 

         เพ่ือให-ผู-เข-ารับการอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพการทำงานด-วยการคิดบวก เพ่ือนำไปสู?การบริหารตน บริหาร

คน และบริหารงาน ให-บรรลุตามเปXาหมายของตนและองคEกร 

 

3. เน้ือหาหลักสูตร 

         1.    ความหมายและความสำคัญในการคิดบวก 

         2.    การคิดบวกกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

         3.    การเช่ือมโยงพลังความคิดบวกสู?การคิดสร-างสรรคEและการคิดนอกกรอบ 

         4.    การคิดบวกกับการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน 

         5.    กลยุทธEการบริหารและการสร-างพลังความคิด 

         6.    ปLจจัยท่ีมีผลกระทบต?อความสำเร็จในการบริหารความคิด 

         7.    การบริหารจัดการอารมณE (EQ) กับความคิดเชิงบวก 

         8.    มนุษยEสัมพันธEเชิงบวกกับการทำงานเปIนทีม 

         9.    การแปลงกลยุทธEการคิดบวกสู?การทำงานท่ีเปIนรูปธรรม 

         10.  การสร-างสมดุลทางความคิดเพ่ือจัดการชีวิตให-เปIนระบบ 

         11.  Workshop: ฝsกคิดบวก คิดสร-างสรรคE คิดนอกกรอบ เพ่ือสร-างความสำเร็จในการงาน 
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4. จำนวนผู=เข=ารับการฝAกอบรม  

 รุ?นละ 40  คน 

 

5. คุณสมบัติของผู=เข=ารับการฝAกอบรม 

1. ปริญญาตรีไม?จำกัดสาขา 
2. ผู-บริหารทุกระดับ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู-บริหารฝNายต?าง ๆ อาทิ ฝNายทรัพยากร

บุคคลฝNายพัฒนาองคEกร ฝNายกลยุทธEองคEกร ฯลฯ  

3. เจ-าของกิจการ 

4. เจ-าหน-าท่ีระดับปฏิบัติการ 

5. ผู-สนใจท่ัวไป 

6. วิธีการฝAกอบรม และระยะเวลาการฝAกอบรม   

อบรม Online ผ?านระบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรE     

จำนวน  2 วัน  เวลา 09.00-16.00 น. 

*วันและเวลาของการฝ0กอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที ่www.training.nida.ac.th 

7. วิทยากร  

ดร.บรรจบ ป�ยมาตยE 
 

8. คNาธรรมเนียม 

ท?านละ 3,500.-บาท  
(ศิษยNเกOาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรNแนบสำเนาใบปริญญาบัตรแนบมาพรXอมใบสมัคร ท"านจะได)สิทธิ์ลด 10%) 

 

9. การรับรองผลการฝAกอบรม 

ผู-ผ?านการฝsกอบรมจะต-องมีเวลาในการเข-ารับการฝsกอบรมและเข-าร?วมกิจกรรมในหลักสูตรไม?น-อย

กว?าร-อยละ 85 ของระยะเวลาการฝsกอบรมท้ังหมดจึงจะได-รับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝsกอบรม

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรE 
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10. การสมัครและการชำระคNาธรรมเนียม 

1  การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได-ท่ี  www.training.nida.ac.th 

 
 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได-ท่ี  

Line@: Trainingnida   

E-Mail: Trainingnida@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   

ท่ีอยู?: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ช้ัน 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรE 

 
 

1  การชำระค+าธรรมเนียม    

ท?านสามารถชำระค?าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข-าบัญชีเงินฝากออมทรัพยE ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน

บัณฑิตพัฒบริหารศาสตรE ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตรE สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-

023397-2   และส?ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร-อมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไป

ยัง Trainingnida@gmail.com หรือส?งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการ

ชำระเงินเพ่ิมเติมได-ท่ี 0 2727 3232, 02 727 3227 
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หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการทำงานด=วยการคิดบวก” 

อบรม Online ระยะเวลาการฝ(กอบรม 2 วัน 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรM 

………………………………………………………. 

วัน/เวลา หัวข=อ 

วันท่ี 1    

09.00-10.30 น. พลังบวกท่ี 1 : ความหมายและความสำคัญของการคิดบวก 

- การพัฒนาทักษะการคิดอย?างเปIนระบบ 

- ทักษะการคิดบวก / คิดอย?างไรให-เปIนบวก 

10.45 - 12.00 น. พลังบวกท่ี 2 : กลยุทธ3การใช=ความคิดเชิงบวกกับการบริหารตน บริหารคน 

บริหารงาน อยNางมีประสิทธิภาพ  

(Positive Thinking for Work & Self-Development)  

- การคิดเชิงบวกกับการบริหารจัดการอารมณE (Positive Thinking and 

Emotion Management) 

12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน  

13.00- 14.30 น. พลังบวกท่ี 3 : มนุษย3สัมพันธ3และการส่ือสารเชิงบวกกับการทำงานเป_นทีมท่ีทรง

พลัง “รู=ใจคน รู=จักงาน ส่ือสารเป_น” (Effective Communication for Effective 

Teamwork)   

- การพัฒนาทักษะการส่ือสารท่ีจำเปIนต?อการทำงานร?วมกันเปIนทีม Effective 

Skills for Effective Team Management  

14.45 -16.00 น. พลังบวกท่ี 4 : มนุษย3สัมพันธ3เชิงบวกกับการทำงานเป_นทีม 

- การคิดเชิงบวกกับการแก-ปLญหาอย?างสร-างสรรคE (Positive Thinking and 

Conflict Management) 

- การประชุมกลุ?มเพ่ือสรุปและถอดบทเรียนจากกิจกรรมในแต?ละหัวข-อ 

 

วันท่ี 2 

09.00 – 10.45 น. 

พลังบวกท่ี 5 : ความคิดเชิงสร=างสรรค3กับภาวะผู=นำเชิงวิสัยทัศน3ในการพัฒนาการ

ทำงานให=มีประสิทธิภาพ (Innovative Thinking & Creative Thinking for 

Visionary Leadership)  
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วัน/เวลา หัวข=อ 

10.45 – 12.00 น. พลังบวกท่ี 6 : การพัฒนาและปรับปรุงทัศนคติ วิธีการคิด ความรู= และ ทักษะท่ี

จำเป_นตNอการทำงานในยุคแหNงการเปล่ียนแปลง Integration of Positive and 

Creative Thinking for Effective Working in Changing Era      

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. พลังบวกท่ี 7 : การคิดบวกกับการพัฒนาและสร=างสมดุลให=ชีวิต (Positive 

Thinking and Work-life Balance) 

14.45 – 15.30 น. Group Discussion& Sharing : What do you want to Stop – Start- 

Continue Doing for Work-life Balance? 

15.30 – 16.00 น. พลังบวกท่ี 8 : “จับมือไว=ก=าวไปด=วยกัน”  

Comments, Suggestion, Conclusion and COMMITMENT) 

 

หมายเหตุ ช?วงเวลาพัก 

 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักช?วงเช-า 15 นาที 

  14.30 – 14.45 น. พักช?วงบ?าย 15 นาที 

  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 60 นาที 
 


