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หลักสูตร  จิตส ำนึกรกัองคก์ร 

วันท่ี 7 มีนำคม 2562 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit Hotel   ซอยสุขุมวิท 4-6  กรุงเทพฯ ใกล ้BTS  สถำนีนำนำ **สถำนท่ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลง 

วิทยากร   อาจารย์สุกจิ   ตรียุทธวัฒนา 

ส่วนลดพเิศษ >> สมัคร 4 ท่านจ่ายแค่ 3 ท่านเท่าน้ัน 

หลักการและเหตุผล 

      คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าส่ิงท่ีท าให้องค์กรเป็นไปตามเป้าหมายและประสบความส าเร็จนั้น ปัจจัยหน่ึงของ
ธุรกิจคือ “บุคลากร” ในองค์กร   ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จได้  นั้นคือ  
การมีทัศนคติเชิงบวก การเปิดใจยอมรับความแตกต่างและหลากหลายของบุคลากร จะช่วยสร้าง มนุษย์สัมพันธ์ในการ
ท างานให้เกิดการท างานในรูปแบบทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีจิตส านึกท่ีดีต่อองค์กร คือ การมีหัวใจเป็น
เจ้าของ   ด้วยการพัฒนาทัศนคติในการท างานและมีความสุขกับการท างาน  รับรู้และเข้าใจในเป้าหมาย  นโยบายของ
องค์กร  และมุ่งสู่การปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จร่วมกันขององค์กร และพนักงาน 
 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือสร้างแนวคิด และแนวทางในการมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน บุคคลรอบข้าง และองค์กร 
2. เพ่ือสร้างการตระหนักในบทบาทหน้าท่ีแห่งความรับผิดชอบในการท างาน  และการท างานเป็นทีมแลประสบ

ผลส าเร็จในการท างานเชิงรุก 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจค าว่า ท าอย่างไรให้ HAPPY      เพ่ือให้เกิดความรัก ทัศนคติท่ีดี มีความผกูพันใน

องค์กร เข้าใจวฒันธรรมองค์กร  และสามารท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุขอันมีผลกับเป้าหมายขององค์กร 
4. เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานขององค์กร 

 
หัวข้ออบรม :  

1.  เรียนรู้วงจรพฤติกรรม เพ่ือการปรับความคิด ความเช่ือ เพ่ือสร้างพลังในการท างาน 
2.  เรียนรู้การท างานในองค์กรตามเป้าหมายด้วย 4 เก่ง เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งพัฒนา 
3. เรียนรู้การตระหนักในบทบาทหน้าท่ีแห่งความรับผิดชอบในการท างานกับองค์กร   
4.  ภาพรวม "เป้าหมายในการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน และการมีความเป็นเจ้าของ" 
5.  การส ารวจตัวเองในการท างานของตัวเองในแต่ละวนั 
6.  เรียนรู้เข้าใจค าว่า ท าอย่างไรให้ HAPPY  
7. เรียนรู้วิธีสร้างสุขและสนุกกับงาน ด้วยหลัก “อย่า” และเพ่ือสร้างคุณค่าท่ีดีในการท างานร่วมกัน 
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8. เรียนรู้ลักษณะของทีมงานท่ีน าไปสู่ความเป็นเจ้าของ 
9. เรียนรู้วิธีขจัดความเครียดในการท างานด้วยความคิดเชิงบวก 
10. เรียนรู้การปรับ  เปล่ียน พลิก พัฒนา วิธีคิดและสร้างความรู้สึกท่ีดี สามารถช่วยท าให้เกิดแรงจูงใจและแรง

บันดาลใจได้หรือไม่ 
11. เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  หน่วยงาน ในการอยู่ ร่วมกัน 

-การมี (การสร้าง) ทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง 
-การมี (การสร้าง) ทัศนคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
-การมี (การสร้าง) ทัศนคติท่ีดีต่องานท่ีท า 
-การมี (การสร้าง) ทัศนคติท่ีดีต่อการท างานเป็นทีม 
-การมี (การสร้าง) ทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงาน ต่อบริษัท 

12. เรียนรู้การท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือความส าเร็จขององค์กร 
13. เรียนรู้พฤติกรรมท่ีควรส่งเสริมในการท างานเป็นทีม และการวางเป้าหมายร่วมกัน 

 
ประโยชน์ทีอ่งค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ: 
1. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจค าว่า การมีหัวใจเป็นเจ้าของ เพ่ือความส าเร็จในการท างาน 
2. ผู้เข้าอบรมเพ่ิมทักษะในความเข้าใจในการท างาน และทัศนคติท่ีดีกับองค์กร 
 

กลุ่มเป้าหมาย:   บุคลากรในองค์กร 
 
รูปแบบการสัมมนา:  

1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม         40 % 
2. เกม/ดูภาพยนตร์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม   40% 
3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน          20 % 
4. มอบของรางวลัส าหรับกลุ่มท่ีถกูคัดเลือกจากการให้คะแนนจากเพ่ือนร่วมสัมมนาเพ่ือกระตุ้นพลัง 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถำนภำพ ค่ำลงทะเบียน ภำษีมูลค่ำเพิ่ ม 7% ภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3 % รำคำสุทธิ 

รำคำปกติท่ำนละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่ำน ๆ ละ 3,200 224 96 3,328 

พิเศษ  สมคัร 4 จำ่ยแค ่3 ท่ำน  

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีการช าระเงนิ    เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั 

ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

