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

Media Analysis Training
การสรางองคกรแหงความสุขดวยจิตวิทยาเชิงบวก
Positive Psychology : Creating Happy Organization

มุมมองที่นาอัศจรรย...นําคุณและองคกรสูความสุขและความสําเร็จ
วิทยากร : อาจารยธนยศ ศิริดํารงคศักดิ์

ประจําเดือน มิถุนายน 2554
วัตถุประสงค : เพือ่ ใหผเู ขารวมอบรม
(ในการอบรม)

วันที่ 9 -10 มิถนุ ายน 2554

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

ขอคิดดี ๆ ของผูเขาอบรมจากการเขารวมทํากิจกรรม
• ในการดําเนินชีวิตและการทํางานทุกอยาง ทุก ๆ คนตองประกอบไปดวยความมีคุณธรรม
• ทีมที่ดีตองเกิดจาการรวมมือกันและการประสานสัมพันธที่ดี
• การใชประสบการณจากผูรูถือเปนสิ่งที่ไดเปรียบและเปนสิ่งที่ดี
• ความเกงที่เกิดจากความประมาณถือวาเปนสิ่งที่ผิดพลาดที่สุด
• เพื่อนและทีมเปนสิ่งที่สําคัญไมวาจะปฏิสัมพันธกันในทางความสัมพันธหรือเรื่องงาน
• ทุก ๆ คนตางมีหนาที่เปนของตนเองและควรทํามันใหดีที่สุด
• การจะทําอะไรทุกอยางตองมีสติ
• เราไมควรยึดติดกับชัยชนะหรือรางวัลหากมันเปนชัยชนะหรือรางวัลวางเปลา
• สิ่งตาง ๆ รอบตัวเรามีคาและสําคัญมากกวาการไดเปนที่หนึ่งและจงดื่มด่ํากับสิ่งรอบ ๆ ตัว
• ถาคิดวาตัวเรามีความสามารถมากพอก็ไมจําเปนตองกลัวผูอื่น
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ก็บตก

ภาพบรรยากาศกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึน้ ในการอบรม หลักสูตร “ Positive Psychology
: Creating Happy Organization” ในโครงการ Media Analysis Training
สํานักงานสถิตแิ หงชาติ

ทีมงานศูนยฝกอบรมฯ TNY Success Center ขอขอบคุณ
ติดตามขาวสาร ชมภาพกิจกรรม
และความรูเพิ่มเติมไดท.ี่ ..................
Happy Organization” การสรางองคกรแหงความสุขดวยจิตวิทยา
Website : http:// www.tnysuccess.com
: http://www.facebook.com/tny.center
เชิงบวกทุกทาน ทางศูนยฝกอบรม ฯ หวังเปนอยางยิ่งวาทานจะไดรับ
: tny_center@hotmail.com
ประโยชนจากการอบรมไมมากก็นอยและสามารถนําไปปรับใชในการ

ผูเขารวมหลักสูตรอบรม “Positive Psychology : Creating

ทํางานและในการดําเนินชีวติ ตอไป . .

Media Analysis Training 4 โปรแกรมหลัก

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

โปรแกรม / หลักสูตร

รายละเอียด

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

