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ในโลกของการแข่งขัน การลงทุนต้อง
วัดผลสำเร็จได้ ! 

พบการฝึกอบรมแนวจิตวิทยา ที่สามารถทราบผลความ
สำเร็จ ผ่านการประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรม  

การอบรมที่สร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติ สนับสนุน
การพัฒนาทางความคิด ก่อให้เกิดความต้องการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง ที่ส่งผลกระทบด้านบวกได้อย่างแท้จริง
ทั้งต่อประสิทธิภาพการทำงานและทัศนคติของบุคคล!  

ในโลกแห่งการแข่งขันปัจจุบัน การพัฒนาศักยภาพบุคคลขององค์กรเพื่อ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ ตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจ เป็นส่ิง
สำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำอย่างไรเพื่อให้บุคคลากรของคุณมีศักยภาพ
สูงสุด?   

การฝึกอบรม คือ การเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคคลากรได้อย่างดีที่สุด แต่ทำ
อย่างไร การลงทุนเพื่อการฝึกอบรมจะเป็นไปตามคาดหวัง ฉลาดในการ
ลงทุน และ เกิดผลกระทบด้านบวกได้อย่างที่ต้องการ? 

ในโลกการทำงานปัจจุบัน ความหลากหลายของช่วงวัยและการเข้ามา
ทำงานของบุคลากรรุ่นใหม่มีอิทธิพลต่อองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ความแตกต่างทางด้านพฤติกรรมและนิสัย ความคิด และ ความคาดหวัง  
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามคาดหวัง  

การสร้างทัศนคติ คือ คำตอบของการฝึกอบรมแบบใหม่เชิง
จิตวิทยา 
ขณะที่การอบรมแบบเดิม ที่เพียงเรียนรู้หลักการ ปัจจุบัน...ไม่ตอบสนอง
ต่อความต้องการอีกต่อไป ถ้าคุณไม่สามารถสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่
ผู้เข้าฝึกอบรมได้ คุณก็กำลังเสียทั้งเงินและเวลา! 

ที่ MissConsult เราตอบสนองการฝึกอบรมในเชิงการสร้างแนวความคิด 
ทัศนคติ แก่ผู้เข้าฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ตลอดทั้งหลักสูตรการฝึกอบรมในเชิงจิตวิทยา 
เพื่อการพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
ได้อย่างเห็นผลจริง! 

ถ้าคุณคือ หนึ่งในผู้บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์  สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน บนพื้นฐานของการสร้างต่อบุคคลากรคุณภาพ ...ติดต่อเรา
วันนี้ สำหรับรายละเอียดข้อมูล และ การร่วมเป็นหนึ่งใน
ประสบการณ์การอบรมทางจิตวิทยาด้วยตัวคุณเอง ที่ 
02-258-4966 
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แผนการฝึกอบรมประจำปี 2558 
เพิ่มคุณค่าบุคลากรด้วยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
By MissConsult
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เดือน การฝึกอบรม วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

11 มีนาคม  
2558 หรือ 26 
มีนาคม 2558 

CBT for Working 
People  
สร้างความคิดแบบ
ผู้นำ (1 Day)

• พื้นฐานการสร้างทัศนคติ ความเชื่อ สำหรับการสร้างพลังใจและ
พลังกายในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย  

• เรียนรู้การสร้างและควบคุมความคิด เพื่อการสร้างผลสำเร็จ 
• เรียนรู้การบริหารจัดการความคิด เพื่อลดความเครียด

7,500 / ท่าน
พร้อมหนังสือ 
CBT 

8 เมษายน 
2558  หรือ 23 
เมษายน 2558

Psychology tips for 
Interviewers 
การสัมภาษณ์งาน
ด้วยจิตวิทยา 

• เพิ่มทักษะการสัมภาษณ์สำหรับฝ่ายบุคคลและผู้จัดการ 
• เรียนรู้หลักการการตั้งคำถามเชิงจิตวิทยาและคำถามเชิง
พฤติกรรมสำหรับการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

• ชุดรูปแบบคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ในแต่ละสายงาน 

8,500 / ท่าน

13  พฤษภาคม 
2558 หรือ 21 
พฤษภาคม 
2558

Assertiveness 
การสื่อสารเชิงผล
สำเร็จ แบบมือ
อาชีพ

• เพิ่มความมั่นใจและประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้อื่น  
• เรียนรู้ ฝึกทักษะที่จำเป็นต้องมีเพื่อการสื่อสารแบบมืออาชีพ ลด
ความกลัว ความอาย หรือ ความไม่กล้าในการเผชิญหน้า หรือ 
การโต้แย้งในเรื่องต่างๆ 

• เรียนรู้ บริหารจัดการ บุคคลที่มีลักษณะการสื่อสารในเชิงขมขู่ 
ก้าวร้าว หรือ บุคคลที่สร้างปัญหาในการทำงาน โดยปราศจาก
ความรับผิดชอบ ให้เกิดการแก้ไขและสร้างความสัมพันธ์ที่ถูก
ต้อง 

• เรียนรู้รูปแบบการสื่อสารต่างๆในองค์กรและรูปแบบที่ควรปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ถูกต้อง

7,500 / ท่าน

10 มิถุนายน 
2558  หรือ 18 
มิถุนายน 2558

Positive Psychology 
for Working People 
จิตวิทยาในการ
เข้าใจผู้อื่น 

• เข้าใจหลักการทางจิตวิทยาพื้นฐานของบุคคล 
•  รูปแบบทางพฤติกรรมของบุคคล 
• คุณค่า ตัวตน ความเชื่อ และ สิ่งที่มีอิทธิพลของบุคคล 
• เพิมเสน่ห์ในการเข้าสังคม เพิ่มความเข้าใจคนอื่น สร้างความ
สัมพันธ์ในการทำงาน และ การเติบโตอย่างยั่งยืนในองค์กร

7,500 / ท่าน

8 กรกฏาคม 
2558  หรือ  16 
กรกฏาคม 
2558

Self-Awareness 
การตระหนักรู้ตนเอง

• พื้นฐานทางการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจ และ 
เส้นทางในการเติบโตอย่างมั่นคง  

• เพิ่มความมั่นคงทางอารมณ์การทำงาน และ การใช้ชีวิต 
• เพิ่มความมั่นใจ และ สร้างเป้าหมายอย่างเหมาะสมและทำได้

7,500 / ท่าน

5 สิงหาคม 
2558  หรือ 20 
สิงหาคม 2558

W.O.R.K 
Communication 
การสื่อสารเชิง
จิตวิทยาผู้ทำงาน

• เพิ่มทักษะการสื่อสารแบบชักจูงโน้มน้าวด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา 
• เรียนรู้ บุคลิกภาพของผู้ทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและหลักใน
การสื่อสาร ให้ประสบความสำเร็จแต่ละบุคลิก 

• เพิ่มทักษะทางจิตวิทยาด้านการบริหารคน

8,500 / ท่าน 
พร้อม แบบ
ประเมินทาง
จิตวิทยา

Please contact us at www.missconsult.com | Tel: 02-258-3966 | Fax: 02-258-4933 |  
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แผนการฝึกอบรมประจำปี 2558 
เพิ่มคุณค่าบุคลากรด้วยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา 
By MissConsult
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เดือน การฝึกอบรม วัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่าย

9  กันยายน  
2558  หรือ 17 
กันยายน 2558

Office Energised 
สุขภาพสร้างสุข

• เรียนรู้หลักการ ออกกำลังกาย ของผู้ทำงาน ที่สามารถทำได้ทุกที่ 
• ลดความเครียด เพิ่มความกระตือรือร้น และ ความสดชื่น 
• เรียนรู้ หลักการดูแล สุขภาพ และ สร้างอารมณ์ดี ในชีวิตการ
ทำงานประจำวัน  

7,500 / ท่าน 
พร้อม การตรวจ
สุขภาพทั่วไป
ด้วย INBODY

7 ตุลาคม  2558   
หรือ 15 ตุลาคม 
2558

Find Your Passion 
ความดึงดูด

• จิตวิทยาความเข้าใจตนเองของผู้ทำงาน เพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และ มีความสุขกับสิ่งที่ทำ 

• เรียนรู้การหาคุณค่า Value ของตนเอง เพื่อสร้างจุดยืน และ ความ
เป็นตัวตนของตนเอง สร้างการยอมรับแก่บุคคลอื่น  

• เรียนรู้ตนเอง การหาแหล่งพลังงาน ความสนใจ และ สิ่งที่ทำให้
เกิดความแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์ 

7,500 / ท่าน

11 พฤศจิกายน 
2558 หรือ 19 
พฤศจิกายน 
2558

Constructive 
Feedback for 
Executive การให้คำ
แนะนำ ตอบรับแบบ
มืออาชีพ

• เพิ่มความมั่นใจและประสิทธิภาพในการทำงานเชิงบริหารสำหรับ
ผู้บริหารทุกระดับ 

• เรียนรู้การบริหารบุคคล เชิงการให้คำแนะนำ คำวิจารณ์เพื่อก่อ
ความสร้างสรรค์และ ความร่วมมือ 

• บริหารผลงาน และ ทีมงาน ให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ 
• การสร้างความเชื่อมั่นแก่ทีม เทคนิคการให้คำแนะนำ การตอบ
รับ การแนะนำชักจูง โน้มน้าวทีมงาน

8,500 / ท่าน

17 ธันวาคม 
2558

Personal  
Development Goal  
การวางแผนสร้าง
ผลลัพธ์

• พื้นฐานการสร้างแผนการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิง
บุคคล ของผู้บริหาร 

• เรียนรู้การสร้างแผนการกระทำตามหลักจิตวิทยาเพื่อสร้างการ
ยอมรับและ การเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลจริง 

• เรียนรู้การบริหารจัดการความกลัว อุปสรรคเฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่ม
โอกาสและสร้างความเชื่อมั่นต่อตนเอง 

8,500 / ท่าน

Please contact us at www.missconsult.com | Tel: 02-258-4966 | Fax: 02-258-4933 

Important Noted:  

• ทุกโปรแกรมการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมเต็มวัน ตั่งแต่เวลา 9.30 - 5.30  
• ทุกโปรแกรม มีแบบประเมินทางจิตวิทยาและคู่มือประกอบให้ ฟรี 
• ราคาข้างบน รวมค่าอาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณ์ทุกอย่าง 
• ทุกโปรแกรม จำกัดจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมไม่เกิน 15 ท่าน(จำเป็นต้องสำรองที่นั่งก่อนล่วงหน้า) 
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