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หลักสูตรพัฒนาตนเองทุกด้าน ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติ 
 
หลักการและเหตุผล 
 เราเช่ือว่า ทัศนคติ เป็นจุดเร่ิมต้นของปัญหาหลายอย่างของแต่ละคน การด าเนินชีวิตและการท างานเป็นส่วน
เดียวกันอย่างแยกออกไม่ได้ ทัศนคติท่ีมีต่อ ผู้คนสิ่งแวดล้อม จนถึงตนเองก็ย่อมมีผลต่อการพัฒนาในหลายด้าน 
 เราจึงพบว่าพนักงานหลายคนไม่ว่าจะท าอย่างไรเขาก็ไม่สามารถจะดึงศกัยภาพ ดงึความใส่ใจ สนใจ ต่อการ
พัฒนาคนเองหรือการท างานออกมาได้ น่ันก็ด้วยเพราะปัญหาบางด้านท่ีตัวเขาเองนัน้ติดอยู่ แก้ไขไม่ได้ ซ่ึงปัญหา
เหล่านัน้อาจเกิดจากมุมมองแนวคิดท่ีผิดพลาด เสมือนเขาติดกระดุมเม็ดแรกผิดไปแล้วแต่เราไปพยายามแก้กระดุมเม็ด
หลังมันจึงยากจะส าเร็จ 

แม้ว่าปัญหาจะมีหรือยังมีไม่มาก แต่หากเกิดความคิดตรรกะทีไ่ม่ดีสะสม ปัญหาก็ต้องเกิดข้ึนมาในท่ีสุด เม่ือ
พนักงานมีปัญหาส่งผลต่อแผนก ต่อหน่วยงาน, องค์กรอย่างเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกันของคน
ในองค์กร, การท างานร่วมกัน หรือการท างานเป็นทีม, การสร้างสรรค์ หรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในงานก็จะเป็นเร่ือง
ท่ียากข้ึนได้ทันที “เพราะเขามีปัญหาของตัวเองอยู่แล้ว” 

หลักสูตรนีจ้ึงมีหัวข้ออบรมพนักงานท่ีออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาไปยังจุดเร่ิมต้น น่ันคือ ทัศนคติ ต่อสิ่งต่าง ๆ 
ในการด าเนินชีวิต ซ่ึงเช่ือว่าหาก ปรับ เปลี่ยน สิง่นีไ้ด้ ก็จะเป็นการช่วยลด หรือแก้ปัญหามากมายให้องค์กรได้ ทัง้
โดยตรงและโดยทางอ้อม และไม่เพียงเฉพาะในองค์กรท่ีมีปัญหา การปรับทัศนคติ วิธีคิด ก็สามารถเป็นการช่วย
สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ผลงานท่ีดีเยี่ยมข้ึนได้ไม่ยาก 

 
วัตถุประสงค ์

• เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน 
• เปลี่ยนทัศนคติในด้านต่าง ๆ ท่ีใช้ในการด าเนินชีวิต 
• เปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต เพื่อลดปัญหาในอนาคต 
• พัฒนาตนองค์กร โดยเร่ิมจากการพัฒนาตัวบุคคล หรือให้เขาพัฒนาตนเอง 
• สร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในการท างานและใช้ชีวิต 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร 
 

ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
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ก าหนดการและหัวข้อการอบรม* 
 

เวลา หัวข้อ รายละเอียดโดยย่อ 
9.00-9.30 Open mind แนะน า แลกเปลี่ยน เตรียมความพร้อมสู่การอบรม 

9.30-10.30 ความส าคัญ และท่ีมาของทัศนคติ
แต่ละบุคคล 

บทน าเพื่อความเข้าใจในด้าน แนวคิด ทัศนคติ และจิตวิทยา 

10.30-11.00 การพัฒนาตนเอง - ด้าน
ความสัมพันธ์ 

เรียนรู้ เข้าใจ มุมมอง หรือทัศนคติของคนรอบข้าง หรือ
สังคมท่ัวไป 

11.00-12.00 การพัฒนาตนเอง - ด้านแนวคิด
ทางการงาน 

การพัฒนางาน แนวคิดการจัดการงาน และพัฒนางาน 

11.00-12.00 การคิดเชิงบวก เรียนรู้ เข้าใจ มุมมอง หรือทัศนคติของคนการท างาน และ
เพื่อนร่วมงาน รวมถึงทัศนคติต่อองค์กร 

12.00-13.00 พักกลางวัน - 

13.00-14.00 การพัฒนาตนเอง - ด้านแนวคิด
ทางการเงิน 

เสริมสร้างแนวคิดทางการเงิน ท่ีเป็นปัญหาเบือ้งหลงัของการ
ด าเนินชีวิตของพนักงาน 

14.00-14.30 การสร้างเป้าหมาย และแรงจูงใจ การสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในการท างาน 

14.30-15.30 การเปลี่ยนแปลง และอุปสรรค มองเห็นประโยชน์และความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนา และอุปสรรค ของการเปลี่ยนแปลง 

15.30-15.50 รักงาน รักษ์องค์กร (การเห็น
คุณค่าในงานตนเอง) 

การน าเสนอแง่คิด ท าไมเราต้องรักงานท่ีท า ท าไมเราจึงควร
รักองค์กร 

15.50-16.00 Open heart – Q&A สรุปแทรกการแสดงความคิดเห็น และบรรยายปิดท้าย 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 
 
รูปแบบการอบรมสัมมนา 

1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 

3. จัดโต๊ะ แบบกลุ่ม (Clusters) หรือ แบบคลาสรูม (Classroom)  
4. การบรรยาย  60 % 
5. กิจกรรมเสริมแง่คิด 40% 

 
 
 

https://vimamsatraining.com/


 

3 บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จ ากัด | สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามท าซ ้ าหรือเผยแพร่ก่อนได้รับอนญุาต โทร 063-446-2488 

 
 

รายละเอียดหลักสูตร 
Course Outline 

https://vimamsatraining.com 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
• พัฒนาศกัยภาพท่ีมีในตัวพนักงานให้ออกมามากข้ึน 
• ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท างานของพนักงาน 
• แก้ปัญหา หรือแนะน าแนวทางการแก้ปัญหาจากตัวพนักงานเอง 
• เม่ือปัญหาส่วนตัวพนักงานลดลง ประสิทธิภาพการท างานมีมากข้ึน 
• เม่ือปัญหาความสัมพันธ์ลดลง การท างานร่วมกันเกิดมากข้ึน 
• เม่ือบุคลากรพัฒนา องค์กร พัฒนา 

 

วิทยากร 
 อ. ปรีดา ศิริชยัวัฒนานันท์ คลิก๊เพื่อดูประวัติ 
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กรณีต้องการยื่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาจจ าเป็นต้องมีการปรับ 
ให้สอดคล้องนโยบาย ติดต่อ ขอรายละเอียดหลักสูตร  

“C-02 แบบส่งกรมฯ” 
ได้ทางอีเมล์บริษัท vimamsatraining@gmail.com 
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