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Refresh Your Mind Design Your Team 
ปรับมมุคิด บิดมมุมอง  สอดคล้องความเป็นทีม 

วันท่ี 13 มีนาคม   2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  (2 วัน) 

Grand Sukhumvit Hotel  ซอยสุขุมวิท 4-6  ใกล ้BTS สถานีนานา  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง  

Promotion  สมัคร 3 ท่าน  ลดเหลอืเพยีงท่านละ 3,200 บาทเท่าน้ัน 

 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

วิทยากร : อาจารย์อรพนิท์  ธีรตระกลูชัย  (โค้ชซันน่ี) 

 
ในองค์กรของคุณ  เคยเจอสถานการณ์เหล่าน้ีหรือไม่ 
 ไม่ค่อยส่ือสารกัน ถ้ามีอะไรผิดมา  มกัจะโทษคนอ่ืนก่อน 
 พนักงานขาดแรงจูงใจในการท างาน  ขาดเป้าหมายท่ีชัดเจน 
 ไม่ออกความคิดเห็น  แต่พูดลับหลัง  นินทากันหรือไม่ฟังความเห็นคนอ่ืน 
 คิดอยู่ในกรอบความคิดเก่า  ท าอะไรเดิม ๆ ซ ้าๆ 
 ต่างคนต่างท างาน  ไม่รวมกันเป็นทีมเดียวกัน 
 แต่ละคนมีความเก่ง  ความเช่ียวชาญของตนเอง  แต่ไม่สามารถน าความเก่งนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทีม  

แก่องค์กรได้ 
 

หลกัสูตร Refresh Your Mind Design Your Team  จะท าให้ผู้ เข้าอบรม 
 กลับมาคิดเร่ืองง่าย ๆ  ใกล้ตัวในชีวิตประจ าวนั  แล้วท าให้ชีวิตดีขึน้ 
 กล้าคิดอะไรแปลกใหม่  ไม่ยึดติดกรอบความคิดเห็น 
 กล้าส่ือสารอย่างตรงไปตรงมา  ตรงประเดน็ 
 พัฒนาศักยภาพท่ีมีอยู่ในแต่ละคนให้เด่นและมีประโยชน์ต่อทีมมากท่ีสุด 
 สร้างก าลังใจ  มีเป้าหมายในการท างานชัดเจน  และรักองค์กร 
 คิดใหญ่ ไปพร้อมกันและรักทีมงาน 
 สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้และรักตนเอง 
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หัวข้อการสัมมนา 

เสริมสร้างพลงัจากภายใน  ให้ฉลาดทางอารมณ์  พร้อมคมุในเป้าหมาย  (Strengthen Emotional Intelligence 
and Goals) 

 สร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานและองค์กร 
 การตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเอง  และหยัง่รู้อารมณ์ผู้ อ่ืน 
 ประเภทของพนักงาน  (วิธีคิดท่ีส่งผลถึงวิธีการท างานและผล) 
 การจัดการกับความเครียดและวิธีผ่อนคลาย 
 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  เพ่ือความส าเร็จ ความสุขในการท างาน 
 คิดอย่างไรให้ใจเป็นสุข 
 ค้นหาเป้าหมาย 
 วิธีการตั้งเป้าหมายและวิธีการท่ีไปไห้ถึง 

Wow and Work for Communication 

 เทคนิคการส่ือสารสร้างสัมพันธ์ในองค์กร 
 กระบวนการติดต่อส่ือสาร  วิธีส่ือสารเพ่ือบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 
 รูปแบบของการส่ือสารภายในองค์กร 
 ศิลปะการพูดเพ่ือการส่ือสาร 
 อุปสรรคในการส่ือสาร 
 เทคนิคการฟังอย่างเข้าใจ 
 ศิลปะการให้ค าติชม 
 หลกัการสนทนาท่ีดี 

Creativity and Ownership 

 คิดอย่างไรให้สร้างสรรค์  นอกกรอบ 
 ท าอย่างไรให้ดีขึน้อย่างสร้างสรรค์  และเกิดประโยชน์ 
 ทักษะการสร้างนวัตกรรมและประยกุต์น าไปใช้ 
 ความรับผิดชอบ  ความเป็นเจ้าของ  รักในชิ้นงานท่ีท า 
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แรงจงูใจในการท างาน 

 แรงจูงใจภายใน 
 แรงจูงใจภายนอก 
 ค าพูดท่ีคุยกับตนเองทุกวัน 
 ค าพูดท่ีคุยกับทีมงาน เพ่ือกระตุ้นไปด้วยกัน 

ทมีงานสร้างสรรค์  ไปด้วยกนั  ไปได้ไกล  (Teamwork)  

 ท างานเป็นทีมดีกว่าท างานคนเดียวอย่างไร 
 วิธีการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนให้ได้ใจ 
 การแบ่งงาน กระจายงาน และติดตามผล 

รูปแบบการฝึกอบรม 

 เปิดและปรับทัศนคติก่อนสร้างความตระหนักรู้  ก่อนน าสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาม
วัตถปุระสงค์ 
 เรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการสอนท่ีหลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม/เกม/VDO/Case Study และ Workshop  
มากมาย  ท่ีให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  (Activities Base Learning) 
 ผู้ เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบติัจริง  เพ่ือให้เกิดทักษะก่อนน าไปประยกุต์ใช้ในการท างานจริง  
(Participative Techniques) 
 เรียนรู้ผ่านรูปแบบการโค้ชช่ิง ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาตัวเองอย่างยัง่ยืน 
 บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเอง  ชวนติดตาม  ไม่น่าเบ่ือ เปิดโอกาสให้ผู้
อบรมแสดงออก  ตอบโต้ พร้อมแสดงความคิดเห็น 

 
ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1  วนั  (09.00-16.00.น.)   
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,200 224 96 3,328 

พิเศษ  สมคัร 4 จา่ยแค ่3 ท่าน  

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

