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หลักสูตร เขาใจตนเอง รูว ธิ สี รางสุข
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับเด็กและเยาวชน
(Junior Science Talent Project : JSTP#14)

ศูนยฝก อบรมและพัฒนาศักยภาพสูค วามสําเร็จ
TRAINING CENTER OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT

http://www.facebook.com/tny.center
http://www.tnysuccess.com

TNY Training Feedback : โดย TNY SUCCESS CENTER ใกลชิดทุกทานดวยจดหมายขาวที่นาสนใจจากเรา!!!!!!แจงขาว
คราวการฝกอบรมและรวบรวมความคิดเห็น ขอแนะนําดี ๆ จากผูเขารวมฝกอบรมในแตละเดือน มาเสนอทุกทานเพื่อเปนการ
แบงปนประสบการณและขอคิดดี ๆ รวมกัน

Media Analysis Training
หลักสูตร เขาใจตนเอง รูว ธิ สี รางสุข
มุมมองที่นาอัศจรรย...นําคุณสูความสุขและความสําเร็จ
วิทยากร : อาจารยธนยศ ศิริดํารงคศักดิ์

ประจําเดือน พฤษภาคม 2554
วัตถุประสงค : เพือ่ ใหผเู ขารวมอบรม
(ในการอบรม)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2554

- มี “วิธีคิด” ตอประสบการณทเี่ ขามาในชีวิตที่ดีขึ้นและแตกตางไปจากเดิม
- มีความเขาใจในตนเองและผูอื่นมากขึ้น
- เกิดการประสานงานที่ดี ลดความขัดแยงและสรางบรรยากาศอันดี
- รูวิธีการสรางความสัมพันธอันดีกับคนรอบขางและสัมพันธภาพภายในครอบครัว

ขอคิดดี ๆ ของผูเขาอบรมจากการเขารวมทํากิจกรรม
• ในการทํางานคนเดียวนั้นอาจไมกอใหเกิดความสําเร็จในชีวิตตองมีการชวยเหลือจากผูอื่น
การดูแลและการอุปการะจากผูอ ื่น เพราะยังมีคนอีกหลายคนที่มคี วามรูมากกวาเราและ
เราก็ควรที่จะเปดใจรับฟง
นายกานต อิม่ วัฒนา กลุม สาขาคณิตศาสตร โครงการ JSTP รุน ที่ 14
• การความสําเร็จอาจสรางขึ้นจากหลายบุคคลรวมกันและเกิดขึ้นไดพรอม ๆ กัน
• เราอาจประสบความสําเร็จและยืนอยูบนจุดสูงสุดที่เดียวดายหรือมีคนอีกมากมายยืนคูกบั เรา
แบบไหนดูมคี ณ
ุ คามากกวากัน
นายกันตพงศ วรรณทอง กลุม สาขาฟสกิ ส โครงการ JSTP รุน ที่ 14
• การความสําคัญกับความรูสึกของคนรอบขาง การเห็นใจกันและเห็นคุณคาในตัวบุคคล
นางสาวกนกรัตน บัวเร็ว กลุม สาขาชีววิทยา - เกษตร โครงการ JSTP รุน ที่ 14
• ชัยชนะบางทีอาจไมใชสงิ่ ทีส่ าํ คัญที่สุด วิธีการและการเรียนรูระหวางทางตางหากทีส่ าํ คัญ
นางสาวกชกร ความเจริญ กลุม สาขาวิศวะ -พลังงาน -วัสดุ โครงการ JSTP รุน ที่ 14

กรุณาอานหนาถัดไป
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หลักสูตร เขาใจตนเอง รูว ธิ สี รางสุข

ก็บตก

ภาพบรรยากาศกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการอบรม หลักสูตร “เขาใจตนเอง รูว ธิ สี รางสุข”
ในโครงการโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็กและ
เยาวชน (JSTP รุนที่ 14)

ทีมงานศูนยฝกอบรมฯ TNY Success Center ขอขอบคุณ
ผูเขารวมอบรมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ

ติดตามขาวสาร ชมภาพกิจกรรม
และความรูเพิ่มเติมไดท.ี่ ..................
Website : http:// www.tnysuccess.com
: http://www.facebook.com/tny.center
: tny_center@hotmail.com

เทคโนโลยี สําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP รุนที่ 14) ในหัวขอ
“เขาใจตนเอง รูว ธิ สี รางสุข” ทุกทานทางศูนยฝกอบรม ฯ หวังเปน
อยางยิ่งวาทานจะไดรับประโยชนจากการอบรมไมมากก็นอยและ
สามารถนําไปปรับใชในการทํางานและในการดําเนินชีวิตตอไป . . . . .
.

Media Analysis Training 4 โปรแกรมหลัก

สําหรับบุคคลหรือองคกรทีส่ นใจ
หลักสูตรฝกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติและ
วิธีคิดเชิงบวก เพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการ
กับปญหา อุปสรรค ในการดําเนินชีวิตและการทํางาน
ของบุคลากรในองคการ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของ
บุคคลซึ่งประกอบดวย 4 โปรแกรมหลัก

โปรแกรม / หลักสูตร

รายละเอียด

เพื่อคนหาความสามารถที่แทจริงของบุคลากร
ในองคการ
เพื่อการกําหนดเปาหมายสูความสําเร็จทั้งในเรื่อง
การกําหนดทิศทางชีวิต
2
การทํางานและการดําเนินชีวิต
(Set Your Goals)
เรียนรูเทคนิคและวิธีการสรางความสุขใหกับจิตใจ
การสรางสุขใหชีวิตและการทํางาน
3
เพื่อสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานและการดําเนิน
(Know Your Happiness)
ชีวิต
มุงเนนการพัฒนาทักษะ ดานการคิดวิเคราะห
การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การลงมือปฏิบัติ รวมถึงการสรางความสัมพันธ
4
(Leverage Your Skills)
อันดีภายในองคการ
1

การคนพบศักยภาพเชิงบุคคล
(Find Your Strengths)

สามารถติดตอสอบถามหรือขอรายละเอียดไดที่ !
คุณวีรนุช (ปุม ) เจาหนาทีป่ ระสานงานดานการอบรม : โทรศัพท 089-9870756 , โทรสาร 02-455-4925
หรือเขาเยีย่ มชมเว็บไซตไดที่ http://www.tnysuccess.com และ http://www.facebook.com/tny.center

