
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 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.co.th 

การทาํงานเป็นทมีเพื�อพฒันาองคก์ร 
(Teamwork Excellence) 

 
วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 
อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
 

19 กมุภาพนัธ ์2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

การทํางานภายในองคก์รจะตอ้งมกีารตดิต่อประสานงานกันระหวา่งหน่วยงานหรอืภายในหน่วยงานของตนเอง 
เพราะการทํางานไมส่ามารถทําหรอืคดิ พรอ้มทั [งดําเนนิการไดเ้พียงคนเดยีว แต่ในความเป็นจรงิการทํางานตอ้งอาศัย
ความร่วมมอืทั [งความคดิ การปฏบิัต ิการตดิต่อประสานงานกับคนอืXนตลอดเวลา ดังนั[น จงึแสดงใหเ้ห็นว่าพื[นฐานของ
การทํางานเป็นทมีจงึเป็นสิXงทีXสําคัญ ทีXจะสามารถนําพาหรอืผลักดันองคก์รใหไ้ปแนวทางทีXตั [งเป้าไวไ้ด ้การทํางาน
เป็นทมีไม่ใช่หมายความเพียงแค่ว่าตอ้งมีคนหลายๆ คนมาร่วมกันจงึเป็นทมีได ้แต่การทีXมีคนตั [งแต่ 2 คนขึ[นมาอยู่
รวมกนักนั็บว่าเป็นทมีงานแลว้เชน่กนั  

ดังนั[น หลักสตูรนี[จะเป็นการอบรมทีXชี[ใหเ้ห็นถงึความสําคัญของการทํางานแบบทมี ทัศนคตทิีXดตี่อการทํางาน
ร่วมกนัภายในทมี การยอมรับความแตกตา่งของบคุคลทีXตอ้งมาอยู่ร่วมกันทํางานภายในทมี และองคป์ระกอบของการ
ทํางานทีXมปีระสทิธภิาพ รวมทั[งจะประสานงานหรอืจะตดิต่อสืXอสารกันอย่างไรใหก้ารทํางานสมัฤทธิcผลตามทีXตอ้งการ 
เพืXอลดปัญหาทีXอาจจะตามมาได ้โดยจะเนน้จากกจิกรรมหรือ Workshop ทีXตอ้งการใหทุ้กคนมสี่วนร่วมต่อการฝึก
ปฏบิตัภิายในหอ้ง และนําขอ้คดิทีXไดม้าพัฒนาหรอืปรับปรุงตนเองตอ่ไป 
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืXอตอ้งการใหผู้เ้ขา้อบรมมทีศันคตทิีXดตีอ่การทํางานแบบเป็นทมี 
2. เพืXอตอ้งการใหผู้เ้ขา้อบรมเห็นความสําคัญของการทํางานเป็นทมี 
3. เพืXอตอ้งการใหไ้ดเ้รยีนรูถ้งึหลักการและจติวทิยาการทํางานร่วมกบัผูอ้ ืXนหรอืภายในทมี 
4. เพืXอตอ้งการใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิมุมมองแนวคดิแบบใหมใ่นการทํางานภายในองคก์ร 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. ทศันคตกิบัการทํางานภายในองคก์ร - ใหท้กุคนถ่ายทอดความรูส้กึของการทํางานภายในองคก์รเพืXอรับทราบ
ถงึทศันคตติอ่องคก์ร 

2. กจิกรรม Workshop “การพฒันาทศันคตขิองการทํางาน” 
3. 3 ป. กับการพัฒนาตนเอง 
4. อทิธพิลทางความคดิ 
5. มนุษยสัมพันธก์บัการทํางาน 
6. ความหมายและความสําคัญของทมี 
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7. องคป์ระกอบทีXสาํคัญของการทํางานเป็นทมี 
8. กจิกรรม “องคก์รจะอยูห่รอืพงั” -กจิกรรมที�เนน้ใหท้กุคนมองภาพรวมขององคก์รและทมีงานเพื�อให้
เห็นปัญหารว่มกนั 

9. การพัฒนาความสรา้งสรรคใ์นการทํางานร่วมกนั 
10. กจิกรรม Role Play บทบาทสมมตเิกี�ยวกบัการทํางานภายในองคก์ร – ใหแ้ตล่ะกลุม่รว่มกนัแสดง
บทบาทสมมตเิพื�อใหเ้ห็นถงึปญัหาของการทํางานของตนเอง และเปิดโอกาสใหท้กุคนรว่มกนั
วจิารณ์หรอืแสดงความคดิเห็นตอ่ปญัหาที�เกดิขึ[น 

11.  ประสทิธภิาพการทํางานของบคุคล 
12.  การสืXอสารและการประสานงาน 
13.  กจิกรรม “ทกัษะการสื�อสารการส ั�งงาน” 
14.  ทกัษะการจดัการขอ้โตแ้ยง้ในการทํางาน 
15.  กจิกรรม “วงกลมแหง่พลงัของทมีงาน” – ใหแ้ตล่ะทมีทํางานที�วทิยากรไดม้อบหมาย เพื�อใหเ้ห็นถงึ  
ความเป็นผูนํ้าการทํางานและการแกป้ญัหาของการทํางานเป็นทมี อกีท ั[งไดเ้ห็นทกัษะการทํางาน
ของแตล่ะคนไดอ้ยา่งชดัเจน พรอ้มใหแ้ตล่ะทมีนําเสนอความคดิจากกจิกรรมที�ได ้

16.  สรุปการบรรยายและกจิกรรมทั [งหมดและถามตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน วนัที�  19 กมุภาพนัธ ์2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ 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 4 กมุภาพนัธ ์2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ 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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี[ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืXอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining 


