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เปิดมมุมองใหม ่Re-Skill & Up-Skill 
 (Multi Skill for Re-Skill & Up-Skill) 

 

วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืGอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืGอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ประสบการณ์ทํางาน ทีGปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตีO ฟร ีจํากดั (พัฒนาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 

- ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
และการพัฒนาบคุลากร กลุม่บรษัิท คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัGนแนล กรุ๊ป จํากดั 

 
 

17 พฤษภาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรุงเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 
 

 **สถานทีGจัดอบรมอาจเปลีGยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

   

หลกัการและเหตผุล 
              ในปัจจุบนัสภาวการณ์ตา่งๆ จากการทํางานของบคุลากรในทกุวัน มผีลตอ่สขุภาพทางร่างกาย 
และจติใจ ซึGงอาจจะจากปัญหาเล็กๆ นอ้ยๆ ทีGคอ่ยสะสมขึOน ทั Oงจากการทํางานหรอืชวีติสว่นตัว จากปัจจัย
ดังกลา่ว สง่ผลเสยีทีGจะตามมาในระยะยาว องคก์รมกีารเปลีGยนแปลงวธิกีารทํางานใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ 
บคุลากรจงึมคีวามจําเป็นในการเรยีนรู ้หาความรู ้พรอ้มฝึกทักษะใหม่ๆ  รวมทั Oงมทีศันคตเิชงิบวกต่อการ
พัฒนาสิGงใหม่ๆ  
             การเปิดมมุมองใหม่ๆ  ต่อการ Re-Skill & Up-Skill ในยุคการเปลีGยนแปลงโครงสรา้งองคก์ร การ
พัฒนา เทคโนโลย ีและอืGนๆ อกีหลายปัจจัย การทํางานจงึตอ้งหันมาพัฒนาความรู ้ทกัษะ และทศันคติ
เดมิๆ ใหเ้ป็น ความรู ้ทกัษะ และทศันคตใิหม ่และจําเป็นเทา่นัOน หลักสตูรนีOจงึเนน้การสรา้งวธิกีาร แนวทาง
ในการทํางานใหม่และนําไปปรับใชใ้หเ้กดิประโยชนส์ูงสดุ 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืGอใหบ้คุลากรมหีลัการพัฒนาตนเอง เปิดมุมมองใหม ่รับพลังบวก ดว้ยทศันคตทิีGสรา้งสรรค ์จะเกดิ
แรงกระตุน้จากภายใน และมุง่เนน้ใหอ้ยากเปลีGยนแปลงดว้ยตัวเอง รวมมคีวามเชืGอมัGนตนเอง 
2. เพืGอใหบ้คุลากรมแีนวความคดิทีGด ีพรอ้มทีGจะเผชญิกบัปัญหาและอุปสรรคต่อการทํางาน หรอืชวีติ
สว่นตัว และแสดงใหท้มีงาน เชืGอถอื ยอมรับและไวว้างใจ ดว้ยการสรา้งทศันคตเิชงิบวกใหก้ับทมีงานและ
บรหิารจัดการอารมณ์เชงิลบของทมีงาน EQ ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 
3. เพืGอใหบ้คุลากรมเีทคนคิการ “เปิดมมุมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill” ในยุค New Normal และ Digital 
Disruption ดว้ยการสืGอสารและการสรา้งแรงจูงใจ ใหม้ผีลการปฏบิตังิานทีGดแีละมคีวามสขุในการทํางาน 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. หลักการสําคัญของการ “เปิดมมุมองใหม่ รับพลังบวก” 

• สํารวจแนวความคดิของตนเองในการสรา้งพลังเชงิบวก 
• การใชห้ลักจติวทิยาเชงิบวก (Positive Psychology) 
• การเรยีนรูแ้ละเขา้ใจการทํางานของสมอง (Brain Working) 
• WORKSHOP กําหนดกรอบความคดิ (Mindset) ของตัวเอง 

2. การพัฒนาตนเองอย่างสรา้งสรรค ์(Self-Development)  
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• หลุมพรางทางความคดิในบทบาทการทํางานหรอืชวีติสว่นตัว 
• เทคนคิการเอาชนะหลุมพรางทางความคดิ 
• แนวทางการปฏบิตัตินเอง เพืGอความสําเร็จดา้นงาน ดา้นสว่นตัว ดา้นครอบครัว และ
ดา้น 
 อนาคต 
• WORKSHOP กําหนดแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างมเีป้าหมาย และสรา้งสขุ 

3. การสรา้งเสรมิทศันคตเิชงิบวกในการทํางานใหท้มีงาน 
•   การสรา้งกรอบความคดิ (Mindset) ทีGดขีองตนเอง 
•   การบรหิารจัดการอารมณ์เชงิลบดว้ย EQ 
•   การสรา้งทศันคตเิชงิบวกในการทํางาน 
•   เคล็ดลับการรักษาทศันคตเิชงิบวกในการทํางาน 
•   WORKSHOP การสรา้งกรอบความคดิ (Mindset) ทีGดใีนการทํางาน 

4. เทคนคิ “เปิดมมุมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill” ในยุค New Normal และ Digital Disruption 
• เปิดใจการ Up-Skill & Re-Skill คอือะไร ทําอยา่งไร 
• ขั Oนตอนการ Up-Skill & Re-Skill เป็นรูปธรรม วัดผลได ้
• ผลลัพธห์ลังการบรหิารจัดการ Up-Skill & Re-Skill 
• WORKSHOP กําหนดสิGงทีGจะนําไปพัฒนาตนเอง และทมีงานอยา่งมคีวามสขุในการ 
 ทํางานและชวีติสว่นตัว 

5. Re-Skill & Up-Skill ในบทบาทใหม่ๆ ยุคการเปลีGยนแปลงทีGตอ้งทํา 
• ผูจั้ดการ (Managerial Competency) 
• หัวหนา้งาน (Supervisory Competency) 
• พนักงาน (Employee Competency) 
• วทิยากรภายใน โคช้ ผูส้อนงาน (Facilitator Competency) 
• WORKSHOP ฝึกทําแบบทดสอบ ตัวอยา่งบทบาทต่างๆ เพืGอหา SWOT Analysis  

วคิราะห ์Up-Skill & Re-Skill  
6. การจัดการกรอบความคดิ และแผนการเปลีGยนแปลงเปิดมมุมองใหม ่Up-Skill & Re-Skill 

• คณุจะเริGมทําอะไร (What to START?) 
• คณุตอ้งหยดุทําอะไรบา้ง (What to STOP?) 
• คณุจะเริGมตน้เมืGอไร (When to DO?) 

7. สรุปประเด็น/คําถามแลกเปลีGยนประสบการณ์/ปิดการสมัมนา 
 
วธิกีารฝึกอบรม – สมัมนา 
เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร (Dynamic & Workshop) เนน้การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีGยน
ประสบการณร์่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึGงประกอบดว้ย 
� การบรรยาย   � กจิกรรม และเกม      
� การแสดงออก � กลุม่สัมพันธ ์  
� การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ  
 

 

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 

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

บคุคลท ั�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 ดงันีO 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีG 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีG 014-2-63503-8 

          ชืGอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีG 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืGอบรษัิทของท่าน และชืGอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัGงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั 
3.  หัก ณ ทีGจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีG 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีGไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 


