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Team Bonding
รวมพลัง สร้ างสรรค์ กนั เป็ นทีม
วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
@ Grand Sukhumvit Hotel สุ ขุมวิท 4-6 กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ส่ วนลดพิเศษ >> สมัคร 4 ท่ านจ่ ายแค่ 3 ท่ านเท่ านั้น
(ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

วิทยากร : อาจารย์ อรพินท์ ธีระตระกูลชัย ( โค้ ชซันนี่)
หลักการและเหตุผล
ในองค์ กรของคุณ เคยเจอสถานการณ์ เหล่ านี้หรื อไม่
ต่ างคนต่ างทางาน ไม่ มีการประสานงานที่ดี
ขาดการสื่ อสารที่ ดีระหว่ างกัน
แต่ ละคนมีความเก่ ง ความเชี่ ยวชาญของตนเอง แต่ ไม่ สามารถนาความเก่ งนั้นมาใช่ ให้ เกิดประโยชน์ แก่ ทีม องค์ กรได้

พนักงานขาดแรงจูงใจในการทางาน ขาดเป้ าหมายที่ชัดเจน
ติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆ ทาให้ ไม่ กล้ าเสนออะไรใหม่ ๆให้ ทีม
หลักสู ตร รวมพลังสร้ างสรรค์ กนั เป็ นทีม จะทาให้ ผ้ อู บรม
รู้ บทบาทหน้ าที่ของตนเองในทีม
ลดปั ญหาความขัดแย้ ง ต่ างคนต่ างทางานและพร้ อมใจกันเป็ นทีม
เกิดทัศนคติที่ดี และสร้ างวัฒนธรรมในการทางานเป็ นทีม
สร้ างความสัมพันธ์ ของคนในองค์ กรพร้ อมพัฒนาทักษะต่ างๆในการทางานร่ วมกัน
สร้ างความเชื่ อใจ ความสามัคคี และอยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุข
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หัวข้ อหลักสู ตร
เพราะเราคือทีมเดียวกัน
o

ละลายพฤติกรรมเพื่อสร้ างความคุ้นเคย เชื่ อมันในทีม

o

ยอมรั บความแตกต่ างของสมาชิ กในทีม

o

สร้ างทัศนคติที่ดีในการทางานเป็ นทีม

o

เข้ าใจบทบาทหน้ าที่ ตนเองที่ มีต่อทีม เพื่อสร้ างเป้ าหมายร่ วมกัน

o

ปลดล็อคศักยภาพในตนเอง

o

Workshop: No Limit

o

Activity I: รู้ จักและรู้ ใจกัน

ทีมงานสร้ างสรรค์ ไปด้ วยกัน ไปได้ ไกล (Teamwork)
o

ทางานเป็ นทีมดีกว่ าทางานคนเดียวอย่ างไร

o

ฝึ กการวางแผน การแก้ ไขปั ญหาร่ วมกัน

o

วิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ ได้ ใจ

o

การแบ่ งงาน กระจายงาน และติดตามผล

o

Workshop: สะพานแห่ งรั ก

เข้ าใจกันและกัน
o

การสร้ างความไว้ วางใจ

o

การเสริ มสร้ างภาวะผู้นา

o

การสื่ อสารระหว่ างกัน

o

เพิ่มพลังใจ ให้ มีใฟในการทางาน
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o

Workshop: The Challenge

o

Activity II: ไวรั สขององค์ กร

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444

รูปแบบการฝึ กอบรม
 เปิ ดและปรั บทัศนคติก่อนสร้ างความตระหนักรู้ ก่ อนนาสู่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์
 เรี ยนรู้ ผ่านรู ปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายผ่ านกิจกรรมกลุ่ม/เกม/VDO/Case Study และWorkshop
มากมาย ที่ให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นศูนย์ กลางในการเรี ยนรู้ (Activities Base Learning) และเรี ยนรู้ แบบผู้ใหญ่ (Adult
Learning)
 ผู้เรี ยนมีโอกาสได้ ฝึกปฏิ บัติจริ งเพื่อให้ เกิดทักษะก่ อนนาไปประยุกต์ ใช้ ในการทางานจริ ง (Participative
Techniques)
 เรี ยนรู้ ผ่านรู ปแบบการโค้ ชชิ่ ง ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาตัวเองอย่ างยัง่ ยืน
 บรรยากาศการเรี ยนรู้ เป็ นแบบสนุกสนานและเป็ นกันเอง ชวนติดตาม ไม่ น่าเบื่อ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ อู บรม
แสดงออก ตอบโต้ พร้ อมแสดงความคิดเห็น เน้ นการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน สารวจพฤติกรรมตนเองผ่ าน
ประสบการณ์ จริ ง

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,200

224

96

3,328

พิเศษ สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่าน
รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
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สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพือ่ ยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)

ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หากท่านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร
ติดต่ อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com
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