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หลกัการและเหตุผล 
  

หลกัสูตรกลยุทธ์การทํางานเชิงรุก..สู่ความเป็นเลศิ 

  

หลกัการ/แนวความคดิ 

1.องคก์รปัจจุบนันีป้ฏเิสธไมไ่ดว้า่ตอ้งมพีนักงานธรุการเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งทมีงานกบัลกูคา้ ทมีงานกบัทมีงาน รวมถงึทมีงาน

กบัผูบ้รหิาร เพือ่ความสะดวกในการทํางานใหม้มีปีระสทิธภิาพขึน้ 

2.ธรุการมคีวามรูค้วามสามารถทีห่ลากหลาย แตไ่ม่สามารถนําความรูนั้น้ออกมาใชไ้ดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ เนือ่งดว้ยถกูจํากดัอยูด่ว้ย

เวลาและภารกจิประจําวนั 

3.ธรุการวางกรอบตวัเองเพยีงแคง่านซพัพอรท์ ไมก่ลา้แสดงความคดิเห็นทีแ่ตกตา่งเพยีงแคร่อคําสัง่และประสานงานตาม

กระบวนการเทา่นัน้ 

4.ธรุการทีม่ตีอ้งการความกา้วหนา้สามารถนําความรูแ้ละประสบการณ ์มาวางเป็นระบบงานและพัฒนาใหส้อดคลอ้งนับนโยบาย

องคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5.ธรุการทีเ่กง่ ทีฉ่ลาดในวนันี้สามารถเป็นพืน้ฐานทีด่ใีนการพัฒนาผูบ้รหิารทีด่ใีนอนาคตอย่างแน่นอน 

6.การรูจั้กตวัเอง เป็นสิง่สาํคัญทีส่ดุ เราเกง่ เรากลา้ เราไมเ่กง่ เราไมก่ลา้ หากมองเห็น รับรู ้ยอมรับ กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ เราสามารถ

เปลีย่นแปลง พัฒนา ไดอ้ยา่งแน่นอน มองลกึไดว้า่เป็น “หลกัแหง่การดําเนนิชวีติทีรู่ท้นัตวัเอง” 

7.ศกัยภาพทกุคนมอียูม่ากมาย ทา่นหลงลมืวางไวท้ีใ่ด ลองทบทวน และหยบิมาใชว้นันี ้ 

 

 

 

หลกัสตูร  กลยทุธก์ารทํางานเชิงรกุ ส ูค่วามเป็นเลิศ 
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วัตถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
1.เพือ่ถา่ยทอดแนวการทํางานเชงิรกุ ใหเ้หมาะสมกบับคุลกิ แนวคดิ และสไตล ์ของผูเ้ขา้อบรม 
2.เพือ่ใหเ้ห็นผูเ้ขา้อบรมไดส้มัผัสถงึ การรูจั้ก เขา้ใจ เลอืก และมุง่มัน่กบัการฝึกฝน รว่มพสิจูนค์วามเป็นคนใหมใ่นคน
เดมิ ของผูเ้ขา้อบรมดว้ยพลงัภายในตวัคณุ 
3.เพือ่ใหม้ัน่ในในศักยภาพของตนเองวา่เป็นผูช้ว่ยทีเ่ยีย่มยอดกบัผูบ้รหิารยคุใหม ่
4.เพือ่ใหม้ัน่ใจในการทํางานแบบทมีเวริค์ เชือ่มัน่ทมี เชือ่มัน่หวัหนา้ เชือ่มัน่ตนเอง 
  

ผูท้ ีเ่หมาะสมกบัหลกัสตูรนี ้

-พนกังานทกุตําแหนง่ 

-ผูท้ ีม่หีนา้ทีทํ่างานประสานงานทมีงาน  

-ผูจ้ดัการฝ่ายงานตา่งๆ 

 

เนือ้หาการอบรม (COURSE OUTLINE) :  

เนือ้หาของหลกัสตูร  

1.วดัระดบัการทํางานเชงิรุกของตนเองดว้ยเครือ่งมอื ความคดิ 360 องศา ในการทํางาน 

        -ความคดิกบัตนเอง 

        -ความคดิกบัเพือ่นรว่มงาน 

        -ความคดิกบังานของคุณ 

        -ความคดิกบัองคก์รของคณุ 

2.รูจ้กัความตา่งของการทํางานเชงิรุกและเชงิรบั 

        -ความหมายการทํางานเชงิรุก และเชงิรบั 

        -ปจัจยัสําคญัแหง่การทํางานเชงิรุก 

        -ทํางานเชงิรุกชวีติดขี ึน้…จรงิหรอื? 

3.เปลีย่นแปลงตวัเอง จากทศันคตเิดมิ สูมุ่มมองใหม ่

        -วงจรการเปลีย่นแปลงดว้ยตวัเอง 

         -เลอืกสรร สิง่ทีค่ณุชืน่ชอบ “เป็นแบรนดข์องตวัเอง” 

         -สิง่ทีส่กดัก ัน้การพฒันาตวัเอง “หลมุพรางในใจ” 

         -เทคนคิการเอาชนะหลมุพราง ดว้ยตวัเอง 

4.กระบวนการพฒันาใหเ้ป็น…บุคคลทํางานเชงิรุก! เป็นคนใหมไ่ด!้ 

         -การทํางานเชงิรุกอยา่งสรา้งสรรค…์คณุเลอืกได ้

         -เพยีงคลิก๊เปลีย่นความคดิ…สามารถพลกิชวีติทํางานคุณได ้

         -ดงึศกัยภาพทีม่ใีนตวัคณุ…พฒันางานทีคุ่ณรกั 

         -มุง่เป็นมอือาชพีทีรู่จ้รงิ…ยิง่ฝึกยิง่เชีย่วชาญ 

         พฒันากระบวนการอยา่งย ัง่ยนืดว้ยการแบง่ปนั 

5.หลกัการสําคญัแหง่การทํางานเชงิรุก ดว้ยแนวคดิมอือาชพี 

         -ทํางานดว้ยการมเีป้าหมายการทํางาน 

         -จดัการวางแผนงานสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

         -มุง่ม ัน่ทํางานตามเป้าหมายดว้ยความตอ่เนือ่ง 

         -พฒันากระบวนสไตลค์ณุเอง 

6.การทํางานเชงิรุกดว้ยรูปแบบทมีเวริค์ของคณุ 
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7.เคล็ดลบั…การเป็นบุคคลทํางานเชงิรุกอยา่งเป็นเลศิ 

 
วธิกีาร (ทฤษฎ ี30% ปฏบิตั ิ70%) 

 การบรรยาย – สาธติ – ประสบการณ์ 
 เนน้ใหม้สีว่นรว่มคดิวเิคราะห ์เพือ่ดงึศักยภาพของผูเ้ขา้รับการอบรมออกมา 
 ระดมสมอง – กจิกรรมกลุม่สมัพันธ ์– เกมสส์อดแทรก – การแสดงบทบาทสมมต ิ

 
สไตลก์ารสอนของวทิยากร 

 Psychology for motivated thinking (การใชจ้ติวทิยาเพือ่กระตุน้ความคดิ) 
 Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชงิโตต้อบสําหรับการใช ้

ประโยชนจ์ากการปฏบิตัจิรงิ) 
 Psychology (จติวทิยา) และ Interactive (เชงิโตต้อบ) 

คอืการนําจติวทิยามาใชร้่วมในการฝึกอบรม และกระตุน้ความคดิของผูเ้รยีนอยู่ตลอดในเชงิโตต้อบแบบ 
Interactive 

ผูท้ ีเ่หมาะสมกบัหลกัสตูรนี ้
 ผูจั้ดการ 
 หัวหนา้งาน 
 พนักงาน 

คา่บรกิารจัดอบรม 
                                 (รวมคา่วทิยากรและเอกสารบรรยาย คา่เดนิทาง) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 
VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

    คา่บรกิารจดัสมัมนา 35,000 2,450 (1,050) 36,400 
 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
 
ตอ้งการจัดเป็น In-house Training ตดิตอ่คณุอรัญญา 086-6183752 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

 
 
 
  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา   

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752 ,086-8929330 
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
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	วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
	สไตล์การสอนของวิทยากร
	ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

