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Intelligent at Work : Passion และสุดยอดทักษะสูความสําเร็จในงาน
Intelligent at Work : Passion and Smart Skills for Successful Work
วันที่จัด วันอังคารที่ 28 มกราคม 2562 (เลื่อนจากวันที่ 14 กันยายน 2561)
เวลา
09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจํานวน 25 ทาน
สถานที่ ส.ส.ท.พัฒนาการซอย 18
เติม Passion ตัวเรงใหงานเดินฉิว บรรลุเปาหมายดั่งใจ
เสริมสราง “สุดยอดทักษะสูความสําเร็จ” ใหแข็งแกรง
เรียนรูผาน Creative Workshop สนุกไดสาระ
พรอมรับทุกสถานการณ กับ Intelligent at Work
เพื่อตอบโจทยทาทายของลูกคาและองคกร
ท ามกลางการเปลี่ ย นแปลงครั้ง ใหญ แ ละรวดเร็ วที่ โลกกํ า ลั ง เผชิ ญ อยู ทํ าให
องคกรตางๆ ลวนตองปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อความอยูรอด ในสถานการณเชนนี้ยอม
สงผลตอสภาวะจิตใจของพนักงานที่อาจทอ ขาดความมั่นคง และทําใหประสิทธิภาพ
การทํางานตกต่ํา องคกรยังตองขับเคลื่อนดวยคน ดังนั้น การพัฒนาคนจึงเปนกลยุทธ
สําคัญในการแขงขันที่ไมอาจมองขาม
เพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถพนักงาน
และองคกร ทีมงานฯ สมาคมฯ ใครขอเรียนเชิญทานสงบุคลากร มาเสริมสรางพลัง
ใจ…เติมไฟและติดอาวุธสําคัญ อันไดแก









Teamwork 4.0
การปรับตัว เรียนรูสิ่งใหมๆ
ความคิดสรางสรรค
การฟงและจับประเด็น…สื่อสารอยางมีพลัง
การวางแผน การลําดับความสําคัญ
การบริหารเวลา
การแกไขปญหา
มาเปดประสบการณใหมหนึ่งวัน กับ สุดยอดทักษะสูความสําเร็จในงานและเติม
Passion สู ตรลั บ ตั วเร งให งานเดิ น ฉิ ว เรีย นรูผ าน Creative Workshop เข มข น ที่
สนุกเพลิดเพลิน ไดสาระ พรอมรับผลงานสุดปลื้มฝมือตนเอง ทานละ 1 ชิ้น

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

สมาชิก
3,500 + VAT 7% 245 = 3,745 บาท
(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หนวยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)
บุคคลทั่วไป
4,000 + VAT 7% 280 = 4,280 บาท
คุณสมบัติผูเขาอบรม
- พนักงานระดับปฏิบัติการทุกหนวยงาน
- หัวหนางาน ผูจัดการ ทุกสายงาน
- เจาหนาที่ / ผูจัดการ HR ที่ตองการหลักสูตรที่ตอบโจทย
ประโยชนที่จะไดรับ
- เรียนรูทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน เชน เปดใจเรียนรูสิ่งใหมๆ มีใจรัก (Passion) ในงาน
ที่ทํา หาวิธีการหรือเทคนิคชวยใหงานมีคุณภาพ ประหยัดเวลา เปนตน
- เรียนรูถึงความสําคัญของทักษะสูความสําเร็จในงาน ไดแก การทํางานเปนทีม
(Teamwork) ในยุคการเปลี่ยนเปลี่ยน ความคิดสรางสรรค การฟงและจับประเด็น
การวางแผน การลําดับความสําคัญ การบริหารเวลา การแกไขปญหา
- ตระหนักถึงความสําคัญของ “ความคิดสรางสรรค” โดยใชเปนกลยุทธในการพัฒนา
ปรับปรุงงาน หรือเพิ่มมูลคา (Value Added) ใหกับงาน / ผลิตภัณฑ / บริการ เพื่อตอบ
โจทยทาทายของลูกคาและองคกร
- สามารถนําความรูไปปรับประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันสงผลตอภาพ
รวมองคกรในที่สุด
- ไดความสนุก เพลิดเพลินจากการเรียนรูและสรางสรรคผลงาน
- ไดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
วิธีการอบรมและสัมมนา
บรรยายแบบมีสวนรวม สนุกกับการเรียนรู ฝกปฏิบัติผานกิจกรรม และ Workshop
ในแนว Active Learning

จัดโดย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) โทร. 0-2717-3000 ตอ 81
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หัวขออบรมและสัมมนา
- เปดโหมดการเรียนรู
- Inspiration : Can Do
- Workshop : One Team One Circle
- Workshop : Intelligent at Work
 Step by Step รูวิธี…รูขั้นตอนปนงาน
 Let’s Make it Happen ลงมือปฏิบัติการ
- สรุปและถอดรหัส Passion กับ สุดยอดทักษะสูความสําเร็จในงาน
 Teamwork 4.0
 การปรับตัว เรียนรูสิ่งใหมๆ
 ความคิดสรางสรรค
 การฟงและจับประเด็น…สื่อสารอยางมีพลัง
 การวางแผน การลําดับความสําคัญ
 การบริหารเวลา
 การแกไขปญหา
- ถามตอบ และแชรประสบการณ

ประโยชนที่จะไดรับ
- เรียนรูทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน เชน เปดใจเรียนรูสิ่งใหมๆ มีใจรัก
(Passion) ในงานที่ทํา หาวิธีการหรือเทคนิคชวยใหงานมีคุณภาพ
ประหยัดเวลา เปนตน
- เรียนรูถึงความสําคัญของทักษะสูความสําเร็จในงาน ไดแก การทํางานเปนทีม
(Teamwork) ในยุคการเปลี่ยนเปลี่ยน ความคิดสรางสรรค การฟงและจับ
ประเด็น
การวางแผน การลําดับความสําคัญ การบริหารเวลา การแกไขปญหา
- ตระหนักถึงความสําคัญของ “ความคิดสรางสรรค” โดยใชเปนกลยุทธในการ
พัฒนาปรับปรุงงาน หรือเพิ่มมูลคา (Value Added) ใหกับงาน/ ผลิตภัณฑ/
บริการ เพื่อตอบโจทยทาทายของลูกคาและองคกร
- สามารถนําความรูไปปรับประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
อันสงผลตอภาพรวมองคกรในที่สุด
- ไดความสนุก เพลิดเพลินจากการเรียนรูและสรางสรรคผลงาน
- ไดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

วิทยากร : คุณแสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี
นักออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ประสบการณและความเชี่ยวชาญ




การพัฒนาองคกรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การวางแผนและบริหารกลยุทธ

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร Active Learning ดวยการจัด
กระบวนการเรียนรู ดาน Soft Skills : การพัฒนาภาวะผูนํา ทักษะ
หัวหนางาน การสื่อสาร การจับประเด็น การสรางและพัฒนาทีม
ความคิดสรางสรรค เปนตน
ผูจัดการอาวุโส สายงานการศึกษาและฝกอบรมฯ
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
ผูจัดการสวนพัฒนาองคกร บจม. ทีทีแอนดที
ผูจัดการ ศูนยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร บจม. ทีทีแอนดที

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%
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