TEAM SPIRIT
วิทยากร: ดร. ธธีรธ
์ ร ธีรขว ัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค ้า บริษัท ห ้างสรรพสินค ้าเซ็นทรัล จํากัด
อดีตผู ้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด ้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทํางานด ้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

1 ตุลาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
 ัดอบรมอาจเปลีย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม
U

หล ักการและเหตุผล:
“ทีม” เป็ นปั จจัยหลักทีส
Y ําคัญ มากในการบริหารงาน องค์กรจะขับเคลือ
Y นไปได ้ต ้องอาศัยทีมทีรY วมตัวกันอย่าง
เหนียวแน่ น แม ้คนเก่งเพียงใดย่อ มสร ้างผลงานได ้เพียงระดับหนึงY เท่านั น
] ถ ้าไม่อาศัยทีมทีด
Y ี แต่หลายคนมองว่า การ
อยู่เป็ นฝ่ ายเป็ นแผนกคือการทํางานเป็ นทีมแล ้ว ซงึY ถือว่าเป็ นความเข ้าใจผิดอย่างร ้ายแรง ดังนั น
] สงิY ทีท
Y ุกองค์กรต ้อง
เร่ง ทํา คือ“สร้างคนให้สร้างทีม ..เพือ
 ให้ทม
ี นน
ัE เร่งสร้างผลงาน” พร ้อมกับทัศคติทด
ีY ต
ี ่ อการทํ างานเพืYอชว่ ยกัน
ขับเคลือ
Y นให ้องค์กรของเราได ้พัฒนาต่อไป
หลักสูตรนีจ
] งึ ได ้พัฒนาขึน
] มาเพือ
Y ตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้รับความรู ้ เทคนิคและเรียนรู ้ประสบการณ์ในการ
สร ้างทีมให ้สร ้างผลงาน ทัง] ในด ้านความเข ้าใจเรือ
Y งทีม การพัฒนาทีม การมุง่ เน ้นองค์กรมากกว่าเพียงคําว่า “ฝ่ าย”
ั ผัสกับกรณีตวั อย่าง เมือ
รวมทัง] การทํากิจกรรม เกมส ์ Workshop เพือ
Y สร ้างประสบการณ์ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้สม
Y จบการ
ั มนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้เรือ
ั ฤทธิผ
อบรมผู ้เข ้าสม
Y งการทํางานเป็ นทีมอย่างแท ้จริงได ้อย่างสม
d ลได ้
ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์:
ิ ธิภาพ
1. เพือ
Y ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและกลยุทธ์การสร ้างทีมงานในองค์กร อย่างมีประสท
2. เพืY อ ให ้ผู ้เข ้าสั ม มนาเกิด แรงบ น
ั ดาลใจ ในการทํ า งาน สนุ ก ก บ
ั การทํ า งาน สร้า งสรรค์ง าน ตลอดจน
 ในด้านบวก โดยรู ้จักกําหนดเป้ าหมายอย่างชัดเจน
ปร ับเปลีย
 นต ัวเองให้เป็นคนมุง่ มน
 ั และมีความคิดเชือ
เป็ นรูปธรรม ตลอดจนวิธป
ี ฏิบต
ั เิ พือ
Y บรรลุสเู่ ป้ าหมายทีก
Y ําหนด
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุด แก่องค์กร
3. เพือ
Y ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไY ด ้ ไปประยุกต์ใชให
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
Module 1: ปลุกจิต กระตุน
้ ต่อม เรือ
 ง “Team Spirit”
1. ความหมาย และ องค์ประกอบ ของทีม
2. เรียนรู ้....การเป็ นผู ้นําทีมทีด
Y ี
ิ ทีมทีด
3. หยัYงลึก....การเป็ นสมาชก
Y ี
้ ผมออกจากภูเขา
4. กิจกรรม : ดึงเสน
ิ ในทีม
5. ความจริงทีต
Y ้องรู ้....การเข ้าใจในพืน
] ฐานความแตกต่างของสมาชก
[
6. กิจกรรม ฝ่าฟันอุปสรรค ...กระตุน
้ ต่อม กระแทกกึน
ืY สารและประสานงานในทีม
7. แก ้ปั ญหาโลกแตก..........การสอ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

Module 2: มุง
่ สู่ “ทีมแห่งความเป็นเลิศ”
่ วามเป็นเลิศด้วย...การพ ัฒนาทีม
8. มุง
่ สูค
9. ร่วมกันขจัด.....อุปสรรคของทีม
ั ชนะ ......สร ้างทีมให ้เป็ น Champion
10. เป้ าหมายแห่งชย
11. กิจกรรม อุโมงค์ปริศนา
12. เป้าหมายหล ักของ Team Spirit ...... “องค์กร”
13. ประโยชน์ของการทํางานเป็ นทีม
14. กิจกรรม Workshop: ร่วมใจ ...สานฝัน...สร้างบ้าน สร้างองค์กร
15. การปร ับท ัศนคติในการคิดเชงิ บวก (Attitude)
16. สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ํ ระภายใน 1
ชา
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน 16
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
273.00
259.00

ตุลาคม 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
ก ันยายน 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี]
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีY 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีY 014-2-63503-8
Y บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ทีY 0-2615-4479
ืY บริษัท เบอร์ตด
Y หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
Y
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
Y ่าย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษท
ั ไฮโพ เทรนนิง แอนด ์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไY ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY จํากัด
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, สัมมนา, ความคิดทัYวไป, ทักษะทัYวไป, การสร ้างทีม, Team Spirit
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

