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จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การท างานเป็นทีม และครองใจ แบบ Win Win 
วันที่ 21 กมุภาพนัธ์ 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Arize Hotel  ซอยสุขุมวิท 26   ใกล้ BTS  พร้อมพงษ์  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   

วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล 

สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดพเิศษเพิม่อีก 4,000 บาท ทนัที!!!! 
 

 
 

หลักการและเหตุผล 

  สภาพงานในปัจจุบัน มีแนวโน้มท่ีบ่งชัดว่านับวนัอัตราการขยายตัวจะย่ิงสูงขึน้ และเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่
ว่าจะทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม ตลอดจนภาครัฐ อันเป็นงานท่ีจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถด้านต่างๆ มาประสานกันอย่างมีขัน้ตอน และเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยเฉพาะเพ่ือ
การแข่งขนัได้อย่างยัง่ยืน และความเป็นมืออาชีพ เสมือนหน่ึงเป็นการร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

       ดังน้ัน “วิธีการท างานร่วมกนัเป็นทมี”  จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่
ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีว่า ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้ก าลังใจซ่ึงกันและกัน เลิก
เก่ียงงาน เลิกกล่าวโทษผู้ อ่ืน และประกอบการงานในหน้าท่ีตามก าลังความสามารถ โดยยดึผลประโยชน์ของส่วนรวม

เป็นหลัก 

      จากแนวคิดดังกล่าว บุคลากรในหน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ท้ังในเร่ืองงาน และเร่ืองเก่ียวกับ
คน มีการรับฟัง และยอมรับซ่ึงกันและกัน รู้ซ้ึงถึงแก่นแท้ในธรรมชาติของมนุษย์ และจิตวิทยาในการท างานร่วมกัน 
อีกท้ังจะต้องตระหนักถึงการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตนให้มีประสิทธิภาพ  

       เร่ืองดังกล่าว นับว่าเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อน ละเอียดอ่อน แต่กเ็ป็นเร่ืองท่ีสามารถจะท าความเข้าใจได้
ภายในระยะเวลาไม่นานนัก ถ้ามีการศึกษาและทดลองปฏิบัติ เสมือนหน่ึง “การใช้จิตวิทยาการท างานเป็นทมี” 

หัวข้อสัมมนา 

- วัฒนธรรมองค์กร และศักยภาพบุคลากร ยคุใหม่ (ระดับมืออาชีพ) 

- การสร้างความสมดุลธรรมชาติมนุษย์ (แบบทดสอบ) 

- ความหมายของ “จิตวิทยา” 

- พฤติกรรมพืน้ฐานท่ีส าคัญของการใช้ “จิตวิทยา” 

- การประเมิน “การจัดการเชิงคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร” 
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- การเรียนรู้เร่ืองคน “ขวญัและก าลังใจ” 

- การประเมิน – วงจรทีมงาน 

- แนวทางส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

- ศิลปะการครองใจ – แบบ Win Win 

- ทักษะการส่ือสารท่ีเกิดผล 

o การวิเคราะห์ปัญหา และ ตัดสินใจ 

o การก าหนดยทุธวิธีให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

(แบบทดสอบ) 

- เทคนิคการขจัดปัญหา และลดความขดัแย้งในทีมงาน  

- กลไกการจัดการ กระตุ้น ส่งเสริม และรักษาทีมงาน  

- Group Case Study “การท างานเป็นทีม” 

- Presentation - การน าเสนอผลงาน  

  

วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธ์ิ 

          อดีต เลขานุการฝ่ายจัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารท่ัวไป บริษัท อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย จ ากัด 
(มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 
จ ากัด, เลขานุการผู้ จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

           ปัจจุบัน อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริษัทช้ันน าต่างๆ, ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขท่ีแท้จริง
ของอาชีพเลขานุการ” และหนังสือ "ศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร" 

ระยะเวลาการฝึกอบรม            :  หลักสูตร 1 วนั เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ช่ัวโมง) 
 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบตัร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     090-645-0992 , 089-606-0444, Line :  hrdzenter   
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
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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)  
 
 

 
 
 
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

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 

mailto:hrdzenter@gmail.com

