
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

TEAM SPIRIT 
 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลั จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 
 

1 ตลุาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
หลกัการและเหตผุล:  
 

 “ทมี” เป็นปัจจัยหลักทีYสําคัญมากในการบรหิารงาน องคก์รจะขับเคลืYอนไปไดต้อ้งอาศัยทมีทีYรวมตัวกันอย่าง
เหนียวแน่น แมค้นเก่งเพยีงใดย่อมสรา้งผลงานไดเ้พยีงระดับหนึYงเท่านั]นถา้ไม่อาศัยทมีทีYด ีแต่หลายคนมองว่า การ
อยู่เป็นฝ่ายเป็นแผนกคอืการทํางานเป็นทมีแลว้ ซึYงถอืว่าเป็นความเขา้ใจผดิอยา่งรา้ยแรง ดังนั]น สิYงทีYทุกองคก์รตอ้ง
เร่งทํา คอื“สรา้งคนใหส้รา้งทมี ..เพื�อใหท้มีน ัEนเร่งสรา้งผลงาน” พรอ้มกับทัศคตทิีYดตี่อการทํางานเพืYอชว่ยกัน
ขบัเคลืYอนใหอ้งคก์รของเราไดพั้ฒนาตอ่ไป 
 
 หลักสตูรนี]จงึไดพั้ฒนาขึ]นมาเพืYอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บความรู ้ เทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการ
สรา้งทมีใหส้รา้งผลงาน ทั ]งในดา้นความเขา้ใจเรืYองทมี การพัฒนาทมี การมุง่เนน้องคก์รมากกวา่เพยีงคําวา่ “ฝ่าย” 
รวมทั ]งการทํากจิกรรม เกมส ์ Workshop เพืYอสรา้งประสบการณ์ใหผู้เ้ขา้อบรมไดส้มัผัสกับกรณีตวัอย่าง เมืYอจบการ
อบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รืYองการทํางานเป็นทมีอยา่งแทจ้รงิไดอ้ยา่งสมัฤทธิdผลได ้
ดว้ยตนเอง 
 

วตัถปุระสงค:์ 
 

1. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและกลยุทธก์ารสรา้งทมีงานในองคก์ร อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2. เพืYอใหผู้เ้ขา้สัมมนาเกดิแรงบนัดาลใจ ในการทํางาน  สนุกกบัการทํางาน สรา้งสรรคง์านตลอดจน

ปรบัเปลี�ยนตวัเองใหเ้ป็นคนมุง่ม ั�น และมคีวามคดิเชื�อในดา้นบวก  โดยรูจั้กกําหนดเป้าหมายอย่างชดัเจน
เป็นรูปธรรม  ตลอดจนวธิปีฏบิตัเิพืYอบรรลสุูเ่ป้าหมายทีYกําหนด 

3. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีYได ้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ แกอ่งคก์ร  

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
 
Module 1: ปลกุจติ กระตุน้ตอ่ม เร ื�อง “Team Spirit”  

1. ความหมาย และ องคป์ระกอบ ของทมี  
2. เรยีนรู.้...การเป็นผูนํ้าทมีทีYด ี  
3. หยัYงลกึ....การเป็นสมาชกิทมีทีYด ี
4. กจิกรรม : ดงึเสน้ผมออกจากภเูขา 
5. ความจรงิทีYตอ้งรู.้...การเขา้ใจในพื]นฐานความแตกต่างของสมาชกิในทมี 
6. กจิกรรม ฝ่าฟันอปุสรรค ...กระตุน้ตอ่ม กระแทกกึ[น 
7. แกปั้ญหาโลกแตก..........การสืYอสารและประสานงานในทมี 
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Module 2: มุง่สู ่“ทมีแหง่ความเป็นเลศิ”  
8. มุง่สูค่วามเป็นเลศิดว้ย...การพฒันาทมี  
9. ร่วมกนัขจัด.....อุปสรรคของทมี 
10.  เป้าหมายแหง่ชยัชนะ ......สรา้งทมีใหเ้ป็น Champion  
11.  กจิกรรม อโุมงคป์รศินา 
12.  เป้าหมายหลกัของ Team Spirit ...... “องคก์ร”   
13.  ประโยชนข์องการทํางานเป็นทมี 
14.  กจิกรรม Workshop: รว่มใจ ...สานฝนั...สรา้งบา้น สรา้งองคก์ร  
15.  การปรบัทศันคตใินการคดิเชงิบวก (Attitude) 
16.  สรุป คําถามและคําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 1 ตลุาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 16 กนัยายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันี] 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีY 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีY 014-2-63503-8 

          ชืYอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีY 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืYอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืYอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัYงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
3.  หัก ณ ทีYจ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีYไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม, สมัมนา, ความคดิทัYวไป, ทักษะทัYวไป, การสรา้งทมี, Team Spirit 


