www.hrdzenter.com

E-mail : hrdzenter@gmail.com
Tel:090-645-0992, 089-606-0444

(We are The B.E.S.T Solution You can trust)

จิตวิทยาสู่ ความเป็ นเลิศ การทางานเป็ นทีม และครองใจ แบบ Win Win
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Arize Hotel ซอยสุ ขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้ อมพงษ์ กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

วิทยากร : อาจารย์ ประเสริฐ สุ ขไพบูลย์ กุล

สมัคร 4 ท่ านรับส่ วนลดพิเศษเพิม่ อีก 4,000 บาท ทันที!!!!
หลักการและเหตุผล
สภาพงานในปั จจุบัน มีแนวโน้ มที่บ่งชัดว่ านับวันอัตราการขยายตัวจะยิ่งสูงขึน้ และเป็ นไปอย่ างรวดเร็ ว ไม่
ว่ าจะทางด้ านธุรกิจ อุตสาหกรรม ตลอดจนภาครั ฐ อันเป็ นงานที่จาเป็ นต้ องอาศัยความร่ วมมือจากบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถด้ านต่ างๆ มาประสานกันอย่ างมีขนั้ ตอน และเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่เป้ าหมายเดียวกัน โดยเฉพาะเพื่อ
การแข่ งขันได้ อย่ างยัง่ ยืน และความเป็ นมืออาชี พ เสมื อนหนึ่งเป็ นการร่ วมเสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์ กร
ดังนั้น “วิธีการทางานร่ วมกันเป็ นทีม” จึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒนาให้ เหมาะสมกับสภาพของหน่ วยงานอยู่
ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่ว่า ทุกคนในหน่ วยงานต้ องร่ วมมือกัน สนับสนุนการให้ กาลังใจซึ่ งกันและกัน เลิก
เกี่ยงงาน เลิกกล่ าวโทษผู้อื่น และประกอบการงานในหน้ าที่ตามกาลังความสามารถ โดยยึดผลประโยชน์ ของส่ วนรวม
เป็ นหลัก
จากแนวคิดดังกล่ าว บุคลากรในหน่ วยงานจึงจาเป็ นต้ องมีความรู้ ความสามารถ ทั้งในเรื่ องงาน และเรื่ องเกี่ยวกับ
คน มีการรั บฟั ง และยอมรั บซึ่ งกันและกัน รู้ ซึ้งถึงแก่ นแท้ ในธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาในการทางานร่ วมกัน
อีกทั้งจะต้ องตระหนักถึงการปฏิ บัติงานในหน้ าที่ของตนให้ มีประสิ ทธิ ภาพ
เรื่ องดังกล่ าว นับว่ าเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้ างสลับซับซ้ อน ละเอียดอ่ อน แต่ กเ็ ป็ นเรื่ องที่ สามารถจะทาความเข้ าใจได้
ภายในระยะเวลาไม่ นานนัก ถ้ ามีการศึกษาและทดลองปฏิ บัติ เสมือนหนึ่ง “การใช้ จิตวิทยาการทางานเป็ นทีม”
หัวข้ อสัมมนา
- วัฒนธรรมองค์ กร และศักยภาพบุคลากร ยุคใหม่ (ระดับมืออาชีพ)
- การสร้ างความสมดุลธรรมชาติมนุษย์ (แบบทดสอบ)
- ความหมายของ “จิตวิทยา”
- พฤติกรรมพืน้ ฐานที่สาคัญของการใช้ “จิตวิทยา”
- การประเมิน “การจัดการเชิ งคุณภาพทั่วทั้งองค์ กร”
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- การเรี ยนรู้ เรื่ องคน “ขวัญและกาลังใจ”
- การประเมิน – วงจรทีมงาน
- แนวทางส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม
- ศิลปะการครองใจ – แบบ Win Win
- ทักษะการสื่ อสารที่เกิดผล
o การวิเคราะห์ ปัญหา และ ตัดสิ นใจ
o การกาหนดยุทธวิธีให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
(แบบทดสอบ)
- เทคนิคการขจัดปั ญหา และลดความขัดแย้ งในทีมงาน
- กลไกการจัดการ กระตุ้น ส่ งเสริ ม และรั กษาทีมงาน
- Group Case Study “การทางานเป็ นทีม”
- Presentation - การนาเสนอผลงาน
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิ ทธิ์
อดีต เลขานุการฝ่ ายจัดการและผู้จัดการฝ่ ายบริ หารทั่วไป บริ ษัท อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้ วไทย จากัด
(มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริ ษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์
จากัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ ายบุคคล บริ ษัท ปูนซิ เมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)
ปัจจุบัน อาจารย์ และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริ ษัทชั้นนาต่ างๆ, ผู้เขียนหนังสื อ “ความสุขที่แท้ จริ ง
ของอาชี พเลขานุการ” และหนังสื อ "ศักยภาพการบริ หารงานธุรการแบบครบวงจร"
ระยะเวลาการฝึ กอบรม

: หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016

สารองทีน่ ั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090-645-0992 , 089-606-0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
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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. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสั มมนา ทางบริ ษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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