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Team Bonding  
รวมพลัง สร้างสรรค์กนัเป็นทีม 

 

 วนัท่ี 15 มีนาคม 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@ Grand Sukhumvit  Hotel  สุขุมวิท  4-6  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   
 

ส่วนลดพเิศษ >> สมัคร 4 ท่านจ่ายแค่ 3 ท่านเท่าน้ัน 

 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

วิทยากร : อาจารย์อรพนิท์ ธีระตระกลูชัย ( โค้ชซันน่ี) 
 หลักการและเหตุผล 
 
 ในองค์กรของคุณ เคยเจอสถานการณ์เหล่าน้ีหรือไม่ 

 ต่างคนต่างท างาน ไม่มีการประสานงานท่ีดี 

 ขาดการส่ือสารท่ีดีระหว่างกัน 

 แต่ละคนมีความเก่ง ความเช่ียวชาญของตนเอง แต่ไม่สามารถน าความเก่งน้ันมาใช่ให้เกิดประโยชน์แก่ทีม องค์กรได้  

 พนักงานขาดแรงจูงใจในการท างาน ขาดเป้าหมายท่ีชัดเจน 

 ติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆ ท าให้ไม่กล้าเสนออะไรใหม่ๆให้ทีม  

หลักสูตร รวมพลังสร้างสรรค์กนัเป็นทมี จะท าให้ผู้อบรม 
 รู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองในทีม  

 ลดปัญหาความขัดแย้ง ต่างคนต่างท างานและพร้อมใจกันเป็นทีม 

 เกิดทัศนคติท่ีดี และสร้างวฒันธรรมในการท างานเป็นทีม 

 สร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์กรพร้อมพัฒนาทักษะต่างๆในการท างานร่วมกัน 

 สร้างความเช่ือใจ ความสามคัคี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
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หัวข้อหลักสูตร 

เพราะเราคือทมีเดียวกนั  

o ละลายพฤติกรรมเพ่ือสร้างความคุ้นเคย เช่ือมนัในทีม 

o ยอมรับความแตกต่างของสมาชิกในทีม  

o สร้างทัศนคติท่ีดีในการท างานเป็นทีม 

o เข้าใจบทบาทหน้าท่ีตนเองท่ีมีต่อทีม เพ่ือสร้างเป้าหมายร่วมกัน   

o ปลดลอ็คศักยภาพในตนเอง 

o Workshop: No Limit  

o Activity I: รู้จักและรู้ใจกัน 

ทมีงานสร้างสรรค์ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล (Teamwork) 

o ท างานเป็นทีมดีกว่าท างานคนเดียวอย่างไร 

o ฝึกการวางแผน การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

o วิธีการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนให้ได้ใจ 

o การแบ่งงาน กระจายงาน และติดตามผล 

o Workshop: สะพานแห่งรัก 

เข้าใจกนัและกนั 

o การสร้างความไว้วางใจ 

o การเสริมสร้างภาวะผู้น า  

o การส่ือสารระหว่างกัน  

o เพ่ิมพลังใจ ให้มีใฟในการท างาน 
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o Workshop: The Challenge  

o Activity II: ไวรัสขององค์กร  

รูปแบบการฝึกอบรม 

 เปิดและปรับทัศนคติก่อนสร้างความตระหนักรู้ ก่อนน าสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวตัถปุระสงค์ 

 เรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการสอนท่ีหลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม/เกม/VDO/Case Study และWorkshop 

มากมาย ท่ีให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Activities Base Learning) และเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult 

Learning) 

 ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดทักษะก่อนน าไปประยกุต์ใช้ในการท างานจริง (Participative 

Techniques) 

 เรียนรู้ผ่านรูปแบบการโค้ชช่ิง ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาตัวเองอย่างยัง่ยืน 

 บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเอง ชวนติดตาม ไม่น่าเบ่ือ เปิดโอกาสให้ผู้อบรม

แสดงออก ตอบโต้พร้อมแสดงความคิดเห็น  เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน ส ารวจพฤติกรรมตนเองผ่าน

ประสบการณ์จริง 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ คา่ลงทะเบียน ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกตท่ิานละ 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/ 
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ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่   คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   

ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  
 

 

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
http://www.hrdzenter.com/

