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หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร
วันที่ 7 มีนำคม 2562 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น.
Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 4-6 กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถำนีนำนำ **สถำนที่อำจมีกำรเปลี่ ยนแปลง

วิทยากร อาจารย์ สุกจิ ตรี ยุทธวัฒนา

ส่ วนลดพิเศษ >> สมัคร 4 ท่ านจ่ ายแค่ 3 ท่ านเท่ านั้น
หลักการและเหตุผล
คงไม่ มีใครปฏิ เสธได้ ว่าสิ่ งที่ทาให้ องค์ กรเป็ นไปตามเป้ าหมายและประสบความสาเร็ จนั้น
ปั จจัยหนึ่งของ
ธุรกิจคือ “บุคลากร” ในองค์ กร ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการที่จะทาให้ บรรลุเป้ าหมายและประสบผลสาเร็ จได้ นั้ นคือ
การมีทัศนคติเชิ งบวก การเปิ ดใจยอมรั บความแตกต่ างและหลากหลายของบุคลากร จะช่ วยสร้ าง มนุษย์ สัมพันธ์ ในการ
ทางานให้ เกิดการทางานในรู ปแบบทีมได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการมีจิตสานึกที่ดีต่อองค์ กร คื อ การมีหัวใจเป็ น
เจ้ าของ ด้ วยการพัฒนาทัศนคติในการทางานและมีความสุขกับการทางาน รั บรู้ และเข้ าใจในเป้ าหมาย นโยบายของ
องค์ กร และมุ่งสู่การปฏิ บัติเพื่อนาไปสู่ความสาเร็ จร่ วมกันขององค์ กร และพนักงาน
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้ างแนวคิด และแนวทางในการมีทัศนคติที่ดีในการทางาน บุคคลรอบข้ าง และองค์ กร
2. เพื่อสร้ างการตระหนักในบทบาทหน้ าที่แห่ งความรั บผิดชอบในการทางาน และการทางานเป็ นทีมแลประสบ
ผลสาเร็ จในการทางานเชิ งรุ ก
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจคาว่ า ทาอย่ างไรให้ HAPPY เพื่อให้ เกิดความรั ก ทัศนคติที่ดี มีความผูกพันใน
องค์ กร เข้ าใจวัฒนธรรมองค์ กร และสามารทางานร่ วมกับผู้อื่นอย่ างมีความสุ ขอันมีผลกับเป้ าหมายขององค์ กร
4. เพื่อให้ เกิดความภาคภูมิใจในการเป็ นพนักงานขององค์ กร
หัวข้ ออบรม :
1. เรี ยนรู้ วงจรพฤติกรรม เพื่อการปรั บความคิด ความเชื่ อ เพื่อสร้ างพลังในการทางาน
2. เรี ยนรู้ การทางานในองค์ กรตามเป้ าหมายด้ วย 4 เก่ ง เก่ งงาน เก่ งคน เก่ งคิ ด เก่ งพัฒนา
3. เรี ยนรู้ การตระหนักในบทบาทหน้ าที่แห่ งความรั บผิดชอบในการทางานกับองค์ กร
4. ภาพรวม "เป้ าหมายในการสร้ างทัศนคติที่ดีต่อการทางาน และการมีความเป็ นเจ้ าของ"
5. การสารวจตัวเองในการทางานของตัวเองในแต่ ละวัน
6. เรี ยนรู้ เข้ าใจคาว่ า ทาอย่ างไรให้ HAPPY
7. เรี ยนรู้ วิธีสร้ างสุขและสนุกกับงาน ด้ วยหลัก “อย่ า” และเพื่อสร้ างคุณค่ าที่ดีในการทางานร่ วมกัน
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8. เรี ยนรู้ ลักษณะของทีมงานที่ นาไปสู่ความเป็ นเจ้ าของ
9. เรี ยนรู้ วิธีขจัดความเครี ยดในการทางานด้ วยความคิ ดเชิ งบวก
10. เรี ยนรู้ การปรั บ เปลี่ยน พลิก พัฒนา วิธีคิดและสร้ างความรู้ สึกที่ดี สามารถช่ วยทาให้ เกิดแรงจูงใจและแรง
บันดาลใจได้ หรื อไม่
11. เรี ยนรู้ การสร้ างความสัมพันธ์ อันดีระหว่ างบุคคล หน่ วยงาน ในการอยู่ร่วมกัน
-การมี (การสร้ าง) ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง
-การมี (การสร้ าง) ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงาน
-การมี (การสร้ าง) ทัศนคติที่ดีต่องานที่ทา
-การมี (การสร้ าง) ทัศนคติที่ดีต่อการทางานเป็ นทีม
-การมี (การสร้ าง) ทัศนคติที่ดีต่อหน่ วยงาน ต่ อบริ ษัท
12. เรี ยนรู้ การทางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อความสาเร็ จขององค์ กร
13. เรี ยนรู้ พฤติกรรมที่ควรส่ งเสริ มในการทางานเป็ นทีม และการวางเป้ าหมายร่ วมกัน
ประโยชน์ ทอี่ งค์ กร และ ผู้เข้ าอบรมจะได้ รับ:
1. ผู้เข้ าอบรมได้ เข้ าใจคาว่ า การมีหัวใจเป็ นเจ้ าของ เพื่อความสาเร็ จในการทางาน
2. ผู้เข้ าอบรมเพิ่มทักษะในความเข้ าใจในการทางาน และทัศนคติที่ดีกับองค์ กร
กลุ่มเป้ าหมาย: บุคลากรในองค์ กร
รูปแบบการสั มมนา:
1. การบรรยายแบบมีส่วนร่ วม
40 %
2. เกม/ดูภาพยนตร์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิ บัติ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม 40%
3. การแบ่ งปั นการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน
20 %
4. มอบของรางวัลสาหรั บกลุ่มที่ถกู คัดเลือกจากการให้ คะแนนจากเพื่อนร่ วมสัมมนาเพื่อกระตุ้นพลัง
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ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถำนภำพ
ค่ำลงทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %

รำคำสุทธิ

รำคำปกติท่ำนละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 ท่ำน ๆ ละ

3,200

224

96

3,328

พิเศษ สมัคร 4 จ่ำยแค่ 3 ท่ำน
รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษทั
ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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