
 

 
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 , hipo-training@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

การสรา้งความผกูพนั  
เพื�อการทาํงานเป็นทมีอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
วทิยากร : อาจารยพ์ลกฤต โสลาพากลุ 
ปรญิญาเอก สาขาการจดัการ มหาวทิยาลัยนอรท์กรงุเทพ (Ph.D. Candidate) 

ปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาการจดัการ  
Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members  
ทีVปรกึษาโครงการพัฒนาผูป้ระกอบการใหม ่อตุสาหกรรมส ิVงทอ  (Early Stage)   
วทิยากร ดา้นการพัฒนาองคก์ร การบัญช-ีการเงนิ การบรหิารงานคณุภาพ  

ประสบการณ์บรรยายมากกวา่ 200 องคก์ร ทั dงภาครัฐและเอกชน 
 

6 ตลุาคม 2563 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีVจดัอบรมอาจเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
หลกัการและเหตผุล 

  ในความหมายของคําว่า Effective Engagement Team คอื การสรา้งความพงึพอใจ การสรา้งความ
จงรักภักดใีนการทํางานเป็นทมี เพราะหากทมีงานปราศจากการยอมรับ ตา่งคนตา่งทํางานโดยไมใ่หค้วามสําคัญต่อ
ทมี เนน้เพยีงแต่เป้าหมายของงานอย่างเดยีวก็ยากทีVจะสําเร็จ ดังนัdนการสรา้งทมีงานใหทํ้างานดว้ยความจงรักภกัด ี
ตอ้งอาศยัการมอืสว่นรว่มในการคดิและตัดสนิใจ การสรา้งความเขา้ใจ สรา้งความไวว้างใจ เชืVอใจโดยปัจจัยหลักทีV
สําคัญคอืหัวหนา้ทมีจะตอ้งสรา้ง Trust เพืVอใหท้มีเกดิความผูกพันตอ่ทมีเอง 

 
วตัถปุระสงค:์   

1. เพืVอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูก้ารสรา้งพงึพอใจในเนืdองาน ความผูกพันตอ่การทํางานร่วมกนัเป็นทมี 
2. เพืVอใหผู้เ้ขา้อบรมปรับปรุงกระบวนการทํางานเป็นทมี การภกัด ี(Loyalty) และสรา้งการตระหนักรู ้

(Awareness) เพืVอยกระดับการสรา้งความผกูพัน เพืVอการทํางานเป็นทมีอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
หวัขอ้การบรรยาย 
1. ความหมายของทมีทีVมปีระสทิธภิาพ 
2. Check in Emotion กอ่น Start 
3. Workshop 1:  สรา้งทมีทดีกีอ่น Start 
4. Rapport Teambuilding  
5. 5 เทคนคิในการสรา้งความผกูพันความเป็นทมี 

• ผูนํ้าทมีรเิริVมสรา้ง Trust 
• การสรา้งความผกูพันดว้ยพฤตกิรรมใหม ่
• การรับฟัง และการมสีว่นร่วม 
• การสรา้งวฒันธรรมการทํางานทีVปลอดภัยในการทํางาน ไวใ้จ อยู่รอด ตอ่ยอด สดุยอด 
• การใหร้างวัล Reward  

6. Workshop 2: กจิกรรมสรา้งความผกูพันของทมี (กรณีศกึษ) 
7. เป้าหมายหมายกบัและความสําคัญของทมี 
8. การออกแบบงานร่วมกนัดว้ยความคดิสรา้งสรรค ์( Creative Thinking) 
9. Workshop 3: กจิกรรมการฟังดว้ยกระบวนการโคช้ชิVง เพืVอคน้หาเป้าหมายของทมี 
10. Workshop 4: รูปแบบการพัฒนาทมีใหเ้กดิ  Engagement 
11. สรุปการเรยีนรู ้
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  ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 6 ตลุาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 20 สงิหาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

 
 วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีd 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืVอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV 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  
 
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, การสรา้งความผูกพันตอ่องคก์ร, ทํางานเป็นทมี, Engagement 


