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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

หลกัสตูร Happy @ Workplace 
(ทํางานอยา่งมคีวามสขุ) 

 

วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีSยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีSใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Wงวงการมากกวา่ 25 ปี 
 

15 พฤศจกิายน 2564 
  09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีSจัดอบรมอาจเปลีSยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
หลกัการและเหตผุล 
            องคก์รทีSประสบความสําเร็จ ตอ้งมผีลมาจากความสขุของคนภายในองคก์ร... Happy @ workplaceจงึเป็น
ปัจจัยสําคัญ ทีSทําใหก้ารบรหิารงานราบรืSน เมืSอคนในองคก์รมคีวามสุข สนุกกับสิSงทีSตัวเองทํา เกดิความภมูใิจ  เห็น
คณุคา่ของงาน  มองเห็นคณุคา่ของเพืSอนรว่มงาน   ตลอดจนรูจั้ก เขา้ใจคนรอบขา้ง... ทั Wงหลายเหล่านีW ทําใหเ้กดิการ
กระตุน้ เสริมพลังการทํางาน และสรา้งแรงจูงใจ ในการเพิSมปริมาณและคุณภาพของผลงานทีSดี เกิดความคิด
สรา้งสรรค ์ลดความขัดแยง้ในการทํางาน เกดิวัฒนธรรมการทํางานทีSดี สามารถส่งเสรมิภาพลักษณ์องคก์ร ทําให ้
องคก์รเจรญิกา้วหนา้ และการพัฒนาทีSยัSงยนื 
            หลักสูตรนีW จงึจัดขึWนมาเพืSอเสนอกลยุทธใ์นการสรา้งความสุขในทีSทํางาน จนสง่ผลถงึประสทิธภิาพ และ 
ประสทิธผิล โดยผ่าน Workshop และ กจิกรรม 
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืSอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึความสขุ และสามารถสรา้งความสขุไดด้ว้ยตนเอง 
2. เพืSอสรา้งแรงบันดาลใจ ในชวีติการทํางาน 
3. เพืSอใหส้ามารถสรา้งความพอใจใหก้บัลกูคา้ และสรา้งความสําเร็จใหก้บัองคก์ร  

 
หวัขอ้การฝึกอบรม 
 
Module 1  นยิามความสขุในที�ทํางาน 

1. ความหมายของความสขุ และ การสรา้งสขุ 
2. มมุมองรอบดา้น..เชืSอมโยงชวีติกับการทํางาน 
3. ความสขุ....ทําหนา้ที�อยา่งไร และมผีลอยา่งไรกบัชวีติ ? 
4. กจิกรรม  “ความสขุในทีSทํางานของตัวคุณ” 

 
Module 2   อะไรที�ทําใหไ้ปไมถ่งึ...ความสขุ 

5. งานไม่สรา้งสขุ  หรอื  คนไม่สรา้งสรรค ์  
6. องคก์รไม่สรา้งสขุ ??? 
7. เทคนคิจัดการกับปัญหา และคนงอแง  ในทีSทํางาน 
8. กจิกรรม : สํารวจ...เหตุผลของความไม่เป็นสขุ 
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Module 3  ปจัจยัที�มผีลตอ่ความสขุในการทํางาน 
9. ความพรอ้ม และความแข็งแรงสมบรูณ์ของรา่งกาย 
10.  ความพรอ้มของจติใจ 
11.  วถิกีารทํางาน 
12.  สมัพันธภาพทีSดกีับเพืSอรว่มงาน  หัวหนา้ และลกูนอ้ง 
13.  สภาพแวดลอ้มในสถานทีSทํางาน 
14.  กจิกรรม : ผลงานทีSออกมาจากความสขุในการทํางาน 

 
Module 4  เพิ�มพลงักายและพลงัใจ ...มุง่สูค่วามสขุในการทํางาน 
              15. พัฒนาทกัษะการทํางาน –  ทํางานยากใหเ้ป็นงานง่าย 

o สรา้งแรงบนัดาลใจ  ในการทํางาน 
o เสรมิสรา้งแรงกาย  ปลกุพลังใจ  ในการทํางาน 

               16. กจิกรรม : เตมิเต็มความสขุในการทํางาน 
              17. พัฒนาทกัษะชวีติ – เสรมิสรา้งมุมมองเพืSอการเปลีSยนแปลง 
              18. วธิผ่ีอนคลายความเครยีดในทีSทํางาน 

o ผอ่นคลายสรรีะ 
o ผอ่นคลายอารมณ ์
o ผอ่นคลายการกระทํา 

               19. กจิกรรม : การผอ่นคลายความเครยีด 
              20. สรุปคําถามและคําตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีW 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีS 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีS 014-2-63503-8 

          ชืSอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีS 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืSอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืSอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัSงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีSจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีSไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
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โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477  
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซต:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม, สมัมนา, ความรูท้ัSวไป, ทักษะ, การทํางาน, ความสขุ, Happy, @, Workplace 


