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วตัถปุระสงค์ 

  ฝึกปรบัวธิคีดิเป็นเชงิบวกเพือ่สรา้งพลงับวกในการทํางานและใช้ชวีติไดอ้ย่างราบรืน่และพรอ้มรบัมอื

กบัสถานการณ์เชิงลบต่างๆ 

หวัข้อการอบรม   
หวัขอ้ท่ี 1 ภาพรวมการคิด และ ทัศนคติเชิงบวก (บรรยาย+แลกเปลีย่นความคดิเหน็) 
คาํอธิบาย เรยีนรูแ้ละเข้าใจกระบวนการของการคดิ ผลกระทบของการคดิ องค์ประกอบของการเกิด

ทศันคต ิผลกระทบของทศันคตเิชงิลบและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัทศันคต ิเพือ่ให้ผู้เรยีนเข้าใจตนเองและเข้าใจถึง
ความคดิ ทศันคตขิองผู้อ ืน่เพือ่เตรยีมพรอ้มในการรบัมืออีกทัง้ยังช่วยให้เสรมิทักษะการคดินําไปสู่การคดิใน
รปูแบบอืน่ๆได ้

หวัขอ้ท่ี 2 สร้างทัศนคติเชิงบวกด้วยหลกัการ Positive Thinking to Positive Energy(กิจกรรม 
นาท)ี 

คาํอธิบาย รว่มสรา้งพลงับวกให้กบัตนเอง ผ่านการทํากจิกรรมทัง้ 12 กิจกรรมประกอบด้วย 1.ค้นหา
เสน่ห์ เหน็คณุคา่ในตวัเอง 2.รูจ้กัชืน่ชม เหน็คณุคา่สิง่รอบตัว 3.ออกจากแรงดงึดูดของปญัหาเดมิๆ 4.เครยีด 
คดิเยอะ คดิมาก มทีางออก 5.มองเหน็โอกาสในทุกปญัหาและการเปลีย่นแปลง 6.สรา้งจติใต้สํานึกให้มคีวามสุข 
7.ลดความสมบรูณ์แบบ ลดยดึตดิ มองความเป็นจรงิ 8.เมือ่ผดิหวังจะทําอย่างไร 9.เข้าใจผู้อ ื่นแบบไม่สูญเสีย
ตวัตน 10.สุขกายและสุขใจต้องไปดว้ยกนั 11.เข้มแขง็ดว้ยพลงัของอดตี 12.สรา้งจุดยืนที่มีความสุข พร้อมทํา
กจิกรรมกลุ่ม “เราจะสรา้งวนัทํางานให้มคีวามสุข” 

หวัขอ้ท่ี 3 พลงัของการส่ือสารเชิงบวก (ฝึกปฏบิตั)ิ 
คาํอธิบาย ฝึกปฏบิตักิารสือ่สารโดยปรบัคาํพูดเป็นเชงิบวก ลดคาํพูดทีท่ําให้ผู้ฟงัเกิดความรู้ส ึกเชิงลบ 

และสรา้งพลงัของการพูดให้ดมูัน่ใจด้วยการใช้โทนเสียง น้ําเสียงเสรมิบุคลิกเชิงบวก พร้อมทํากิจกรรมกลุ่ม 
“Positive Self-talk” 

หวัขอ้ท่ี 4 เสริมพลงัภาษกายเชิงบวก (ฝึกปฏบิตั)ิ 
คาํอธิบาย ฝึกปฏบิตักิารแสดงออกทางภาษากายท่าทางต่างๆที่เป็นเชิงบวก มีพลัง ดูสมาร์ทและ

มัน่ใจ ไดแ้ก่การแสดงสหีน้า การสบตา การใช้ลกัษณะมอื ท่าทางในการยนื การนัง่ การเดนิ การแนะนําตนเอง 
แนะนําผู้อ ืน่ นําเสนองาน  

ขอเชญิเข้าอบรมอบรมสัมมนา หลักสูตร 



 

วิทยากรในการฝึกอบรม :  อาจารย ์ดร.นทษร  สุขสารอมรกลุ 
ประวติัการศึกษา 
- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ กลุ่มวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ  
   มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ 
- ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  กลุ่มวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัเกรกิ 
- ปรญิญาเอก คณะบรหิารธุรกจิ กลุ่มวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
 
ประสบการณ์การวิทยากร 
- วิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพนักบริการ ครัง้ที่ 3 แด่เจ้าหน้าที่ Information, Redemption, 
Tourist Information ประจาํห้างสรรพสินค้าเมกะบางนา  

- วทิยากร พฒันาบุคลกิภาพพนกังานขาย ในเครอืAroma Group 
- วทิยากร หลกัสูตร“แซ่บอยา่งเป็นทางการ” แด่ขา้ราชการครู ในสงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้

พื้นฐาน 
- วทิยากร “การพฒันาบุคลกิภาพเพื่อการทํางาน” แด่บุคลากรครู ประจําโรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคเหนอื ใน

พระราชนูิปถมัภ์ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
- วทิยากร “Boost Your Confidence and Personality” แด่นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทุม  
- วทิยากร “การพฒันาบุคลกิภาพเพื่อสร้างความมัน่ใจในการเขา้พบลูกค้า” แด่ตวัแทนขาย วริยิะประกนัภยั 
- วทิยากร “Self-Improvement” แด่นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทุม  

 

กาํหนดการ วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2565 บคุคลทัว่ไป 3,900 + 273 = 4,173 
เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินก่อน 6 ก.ค.2565 3,500 + 245 = 3,745 

สถานท่ี โรงแรมโนโวเทล สขุมุวทิ ซ.20 
สมคัร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200 3,200 + 224 = 3,424 

สมคัร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900 2,900 + 203 = 3,103 
 

หมายเหตุ-คา่ลงทะเบยีนเข้ารว่มสมัมนาสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงนิไดนิ้ตบิคุคลได ้ 200% 
- ราคารวมเอกสารประกอบการสมัมนา, อาหารกลางวนั, น้ําชา-กาแฟ 
 

…………………………….. 

บรษิัทเคเอน็ซี เทรนน่ิง เซ็นเตอรจ์ํากดั 

98/83 หมู่ที ่4 ต.บงึยีโ่ถ อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธานี 12130 
โทร. 02-157-9083, 062-315-5283, 081-847-6341  
e-mail :knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

หลกัสูตร Positive Thinking to Positive Energy Program 
กาํหนดการ  วนัองัคารท่ี 12 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล สุขุมวทิ 20 
รายการคา่ลงทะเบยีน: 1 ท่าน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ทีจ่่าย 

บุคคลทั่วไป 3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 
สมาชกิ, โอนเงนิก่อน 6 ก.ค.2565 3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 
 สมัคร 3 คนขึน้ไป ท่านละ 3,200 

3,200 + 224 = 3,424 
 3,424 - 96 = 3,328 

สมัคร 5 คนขึน้ไป ท่านละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสมัมนา    
1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื.................................................  

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

3. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

4. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

5. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

ท่ีอยู่เพ่ือออกใบเสรจ็ :(กรุณากรอกรายละเอยีดให้ชดัเจนเพื่อความถูกตอ้งในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบคุคล) ชื่อ................................................เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี...................................................... 

 สาํนกังานใหญ่   สาขา...........เลขที.่.................หมู่................อาคาร/หมู่บา้น......................................ชัน้.................... 

ตรอก/ซอย............................ถนน...............................แขวง/ตาํบล...........................อาํเภอ/เขต............................................ 

จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์..............................โทรสาร......................................... 

ผูป้ระสานงาน.............................................มอืถอื...................................E-mail : ................................................................ 

 ตอ้งการหกัภาษี  ณ  ทีจ่่ายหรอืไม ่  ตอ้งการ  ไม่ตอ้งการ 
กรณีหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3%ในนาม บรษัิท เคเอ็นซ ีเทรนนิง่ เซ็นเตอร ์ จํากัด 
 98/83 หมู่ที ่4 ต.บงึยีโ่ถ อ.ธัญบุร ีจ.ปทุมธาน ี12130 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี  :  0135556000220 
โอนเงนิเขา้บญัช ี:  บรษัิท เคเอ็นซ ีเทรนนิง่ เซน็เตอร ์ จํากัด   ประเภทบัญช ีออมทรพัย ์
   ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซยีรร์งัสติ    เลขทีบ่ัญช ี 364-236239-5 
                      ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ 2  เลขทีบ่ัญช ี 022-3-65013-9 
       

………/………/……… 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จาํกดั 
98/83 หมู่ที ่4 ต.บงึยีโ่ถ อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธานี 12130 
โทร. 02-157-9083, 062-315-5283, 081-847-6341 

e-mail :knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา 


