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หล ักสูตร เทคนิคสร้างสรรค์การทํางานให้มค
ี วามสุข
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
T จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
T ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

14 กุมภาพ ันธ์ 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
T ัดสัมมนาอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
การทํ างานถือ เป็ นส่วนหนึTงในการดํ า รงช วี ต
ิ แต่ค นทํา งานส่ว นใหญ่ มั ก จะประสบปั ญ หาในการทํ างาน ซ งึT
่ เพืTอนร่วมงาน หัวหน ้างาน งานทีต
ปั ญหานั น
_ อาจจะมาจากปั จจั ยต่าง ๆ เชน
T ้องรับผิดชอบ เรือ
T งสว่ นตัว เป็ นต ้น ซงึT
ปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี_ สง่ ผลทําให ้เกิดความเบือ
T งาน ไม่อยากทํางาน ทํางานแล ้วไม่มค
ี วามสุข ถึงแม ้ว่างานนั น
_ จะเป็ น
่ ผลกระทบ
ตัวสร ้างรายได ้ก็ตาม เมือ
T ทํางานแล ้วไม่มค
ี วามสุข .... ก็ย่อมทําให ้เกิดความเครียดในการทํางาน และสง
ิ ธิภาพการทํางานขององค์กร
ต่อประสท
หลักสูตรนี_ จึงได ้พัฒนาขึน
_ มาเพือ
T ให ้พนักงานได ้เรียนรู ้ เทคนิคในการปร ับเปลีย
 นความคิดท ัศนคติ และ
ั กิจกรรมต่าง ๆ เพือ
สร้างแรงจูงใจในการทํางานให้มค
ี วามสุข โดยอาศย
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าไปประยุกต์ใช ้
ิ ธิภาพในการทํางานและต่อยอดได ้ด ้วยตนเอง
ในการทํางานให ้มีความสุข ลดความเครียด ... เพิม
T ประสท
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้เทคนิคการสร ้างแรงจูงใจให ้มีความสุขในการทํางาน
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมปรับเปลีย
T นทัศนคติในการทํางานให ้มีความสุขอย่างสร ้างสรรค์
้
3. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าไปประยุกต์ใชและต่
อยอดได ้ด ้วยตนเอง
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: ทํางานอย่างไร...ให้มค
ี วามสุข

1. หัวใจสําคัญของการทํางานอย่างมีความสุข
2. การปร ับเปลีย
 นท ัศนคติในการทํางานของตนเอง
• คิดบวก
• คิดลบ
3. เทคนิคการสร ้างแรงจูงใจให ้ตนเองในการทํางาน
4. การแก ้ไขปั ญหาการทํางานทีไT ม่ชอบ...ให ้ทํางานได ้อย่างมีความสุข
ึ ทีด
5. แนวทาง...สร ้างความรู ้สก
T ต
ี อ
่ องค์กร
6. กิจกรรม “ละลายความคิด...เปิ ดชวี ต
ิ ใหม่ในการทํางาน”

ิ ความสุข
Module 2: สร้างพล ังชวี ต
ิ ... เพือ
 พิชต
้ ทางแห่งความสุข
7. การบริหารชวี ต
ิ ในระหว่างการเดินทางบนเสน
• คิดเป็น
• พูดเป็น
• ทําเป็น

8. การวางแผนและเป้ าหมายในการทํางานควบคูไ่ ปกับการใช ้ชีวต
ิ ให ้มีความสุขได ้อย่างสมดุล
9. การฝ่ าฟั นปั ญหา .. อุปสรรค ... เพือ
T สร ้างความสาํ เร็จในการทํางาน
10. เคล็ดลับ ... ทําทุกวันให ้มีความสุขทัง_ กายและใจ

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th
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ิ ความสุขในมุมมองใหม่ ๆ
11. กิจกรรม: สร้างพล ังชวี ต
ิ – พิชต
12. สรุปคําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 14
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 30
ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

กุมภาพ ันธ์ 2562

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

มกราคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
ประเภท
รวมจ่ายสุทธิ
กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
บุคคลทว ั ไป
111.00
3,848.00
3,959.00
สมาชิก HIPO
102.00
3,536.00
3,638.00
วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี_
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
T า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
VAT 7%
259.00
238.00

รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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