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Training Center Service 

 

 

 

 

โครงการอบรม 

 
Organizational Development Program (ODP) 

การเรยีนรูร้ว่มกนัเพือ่พฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัการทาํงานรว่มกนัเป็นทมี 

หลกัสตูร  “รวมกนัเป็นหน่ึง..เราจะเป็นท่ีหน่ึง : One Team Working Together” 

โดยใชเ้กมทา้ทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game & Short Lecture) 

ระยะเวลาเรยีนรูร้ว่มกนั 1 วนั 
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Training Center Service 

Organizational Development Program (ODP) 

โครงการเรยีนรูร้ว่มกนัเพือ่พฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัการทาํงานรว่มกนัเป็นทมี 

หลกัสตูร  “รวมกนัเป็นหน่ึง..เราจะเป็นท่ีหน่ึง : One Team Working Together” 

โดยใชเ้กมทา้ทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game & Short Lecture) 

ระยะเวลาเรยีนรูร้ว่มกนั 1 วนั 
 

หลกัการและความสาํคญั 

เน่ืองจากการทาํงานรว่มกนัมกัมปีญัหาในการตดิต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงาน ระหวา่งบุคคล ทัง้ในระดบั

ปฏิบตัิการและระดบับรหิารแล้วยงัมปีญัหาในการสื่อสาร การรบัรู้ และการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารอนัเน่ืองมาจาก

ปญัหาความไม่เขา้ใจกนั การจดจําภาพดา้นลบของกนัและกนัเป็นผลใหม้ทีศันคติในทางลบ ตลอดจนความรูส้กึไม่

ไวว้างใจระหว่างกนัเกดิเป็นปญัหาช่องว่างมากไปดว้ยข่าวลอื สุดทา้ยกท็าํใหก้ารทาํงานร่วมกนัเหมอืนคนแปลกหน้า 

ยดึกฎเกณฑร์ะเบยีบอยา่งมากเพือ่ไมใ่หเ้กดิผลรา้ยต่อตนเองและต่อหน่วยงานของตน หากปญัหาไม่ไดร้บัการแกไ้ขก็

จะลุกลามไปถงึการไมอ่ยากจะรว่มงานกนั ไมใ่หค้วามเคารพกนั ไมร่ว่มกนัรบัผดิชอบ สง่ผลโดยตรงต่อลกูคา้ 

การสรา้งทมีเวริก์ทีด่ ี เป็นโจทยท์ีท่า้ทายผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานทีจ่ะช่วยกนัทาํใหท้กุคนสามารถ ทาํงาน

รว่มกนัไดอ้ย่างบรรลุผล คนมคีวามสขุ และสงัคมน่าอยู่ เน้นรปูแบบการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม (Active Learning) 

สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ต่อตวัเองและทมีได ้ โดยเน้นการปรบัเปลีย่นทศันคตแิละพฤตกิรรม การแสดงออกต่อกนั

อย่างเหมาะสม กระตุน้การมเีป้าหมายรว่มกนัของทมี และยอมรบัความต่างกนัของทมีหลกัสตูร “รวมกนัเป็นหน่ึง..เรา

จะเป็นทีห่น่ึง : One Team Working Together” จดัเตม็ทกุเน้ือหา และ สาระบวกกบัความสนุกสนานในรปูแบบต่างๆ 

โดยเน้นใหต้รงกบัเป้าหมายขององคก์ร (Tailor Maded) การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารในหลกัสตูรน้ีมุง่เน้นการสรา้งและ

พฒันาองคป์ระกอบทัง้ 10 ประการของทมีงานทีม่ปีระสทิธผิลสงู (High Performance Organization : HPO) อนัไดแ้ก่ 

• ทาํงานแบบชนะไปดว้ยกนั (Winning Together) 

• รวมกนัเป็นหน่ึง..เราจะเป็นทีห่น่ึง (One Team Working Together) 

• ความรกัและความผกูพนัต่อกนั (Engagement) 

• การมสีว่นรว่ม (Collaborative) 

• ความรูส้กึเป็นเจา้ของ (Sense of Ownership) 

• การสือ่สารอย่างเปิดเผยและจรงิใจ (Open Communication) 

• การเป็นผูนํ้า (Leadership) 

• การเปิดใจรบัฟงั (Open minded) 

• ความเชื่อถอืและไวว้างใจกนั (Trust & Respect) 

• จติสาํนึกรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น (Accountability) 

 

 เน้นการเรยีนรูด้ว้ยการฝึกปฏบิตัจิรงิ เรยีนรูส้นุกสนาน แบบมสีาระจากเกมและกจิกรรมการเรยีนรู ้ (Learning 

Games) ซึ่งมกีารสรุปประสบการณ์ แง่คดิมุมมอง เชื่อมโยงสู่การประยุกต์ปรบัใชก้บัการปฏบิตั ิ งานจรงิไม่ใช่แค่เล่น

เกมสท์ีเ่ล่นสนุกแต่เพยีงอย่างเดยีว 

 เน้นเรื่องภาวะผูนํ้า (สอดแทรกในทุกเกมดว้ย เพราะเมื่อเปลี่ยนเกมสจ์ะตอ้งเปลี่ยนผูนํ้าทมีมกีารผลดัเปลี่ยน
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Training Center Service 

บทบาทกนัระหวา่งสมาชกิในทมีทกุคนผลดักนันําตามสถานการณ์) 

 เน้นเรื่องสมัพนัธภาพ การประสานงาน การยอมรบัความคิดเห็นที่แตกต่างในการทํากิจกรรม จะมีการ

วางแผน การกําหนดเป้าหมาย และตดัสนิใจร่วมกนัเป็นทมี โดยธรรมชาติทมีงานจะมีความแตกต่าง  กนัในเรื่อง

ระบบงาน และวธิกีารทาํงานตามวฒันธรรมของแต่ละองคก์รแต่ตอ้งประสานงาน ทาํงานรว่มกนั 

เป็น Partner มสีว่นต่อความสาํเรจ็รว่มกนั 

 เสรมิเทคนิควธิกีารในการบรหิารจดัการความขดัแยง้ของทมีงาน การกาํหนดเกณฑใ์นการตดัสนิใจ เพือ่ความ 

สาํเรจ็การจดัทาํกลยุทธแ์ผนงานของทมี 

 การทาํงานดว้ยความรูส้กึรกัและผกูพนัต่อองคก์รจะสง่ผลใหค้นทาํงานมคีวามสขุ สนุก และผกูพนั กบั

เป้าหมายขององคก์ร และการทาํงานเป็นทมีจะทาํใหส้มาชกิไดม้กีารพฒันาเตม็ความสามารถของตน ไดแ้ลกเปลีย่น

ความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์กบัเพือ่นรว่มทมีทาํใหเ้กดิการเรยีนรู ้การรบัฟงัความคดิเหน็ และการสือ่สารกนั ทัง้ยงั

เป็นกลไกช่วยทาํใหเ้พิม่ประสทิธภิาพการทาํงานใหเ้กดิผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ คณุภาพ ของผลผลติและการใหบ้รกิารในแง่

ของการทาํงานทีด่ ี เกดิการคดิสรา้งสรรคร์เิริม่ในสิง่ใหม่ๆ  ซึ่งเป็นปจัจยั เสรมิสรา้งคณุภาพของงานและองคก์รใหม้ี

คณุภาพและมัน่คง เป็นกระบวนการทาํงานทีจ่ะช่วยเสรมิสรา้ง บรรยากาศทีด่ ี ใหเ้กดิความรกั ความสามคัคเีป็นน้ํา

หน่ึงใจเดยีวกนั มเีครอืขา่ยสมัพนัธภาพ และเกดิความ สขุในการทาํงานรว่มกนั  

ดงันัน้การจดักจิกรรมเรยีนรูแ้ละพฒันาทมีงานในรปูแบบการไดใ้ชช้วีติรว่มกนั  ไดศ้กึษาความเป็น ตวัตนของ

กนัและกนั  โดยอาศยัความไมเ่ป็นทางการอนัจะนํามาซึ่งความเขา้ใจในมมุมองทีต่รงขา้มไดด้ขีึน้   โครงการ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมใหมใ่นการทาํงานรว่มกนั โดยใชเ้กมทา้ทายอตัตา สลบัการบรรยาย 

(Ego Challenge Game & Short Lecture) เป็นแนวทางการพฒันาผูบ้รหิารทีส่นุกสนาน ตืน่เตน้ ทา้ทาย เขา้ใจงา่ย 

และไดส้าระประโยชน์ทีใ่ชป้รบัปรงุและพฒันาทมีงานไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม โดยมุง่เน้น ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมี

ทศันคตแิละจติสาํนึกทีด่ตี่อตนเอง เพือ่น รว่มงาน และองคก์ร ดว้ยวธิ ีการทาํงาน รวมพลงัทาํงานเป็นทมี รว่มมอืรว่ม

ใจ เสยีสละ สามคัค ีและผลกัดนัใหผ้ลงานของทมีบรรลุผล สาํเรจ็ตามเป้าหมาย 

เกมทา้ทายอตัตา (Ego Challenge Game) คอืการสรา้งสถานการณ์จาํลองในลกัษณะทีก่ระตุน้ให ้ ผูเ้ขา้รบั

การฝึกอบรมเกดิประสบการณ์การเรยีนรูต้รงเกีย่วกบัการพฒันาวธิคีดิ มมุมอง ทศันคต ิความรู ้และทกัษะทีจ่าํเป็นต่อ

การทาํงานรว่มกนัใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร ดว้ยการแขง่ขนักนัเดนิไปตามแผนที ่ และมกีจิกรรมเสรมิการเรยีนรู้

ตามฐานเพือ่เชื่อมโยงไปสูก่ารพฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัทมี  

เกมทา้ทายอตัตา (Ego Challenge Game) ตัง้อยู่บนแนวความคดิทีว่า่การพฒันาทศันคต ิวธิคีดิ ความรู ้ และ

ทกัษะทีจ่าํเป็นต่อการทาํงานรว่มกนัเป็นทมีนัน้    ลาํพงัแคฟ่งัการบรรยายในหอ้งเรยีนแต่เพยีง  

อย่างเดยีวไมเ่พยีงพอต่อการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจโดยเฉพาะอย่างยิง่ความเตม็ใจทีจ่ะนําเอาความรูแ้ละ  

ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากฝึกอบรมไปประยุกตใ์ชใ้นการทาํงานจรงิ แต่จะตอ้งสรา้งสถานการณ์สมมตทิีก่่อ ให้

เกดิความรว่มมอืรว่มใจ ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั การเสยีสละ สามคัค ี และการทาํงานรว่มกนัใหบ้รรลุ เป้าหมายภายใต้

เวลา ทรพัยากร และขอ้จาํกดัทีว่ทิยากรกาํหนดเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู ้ การยอมรบั และปรบัเปลีย่นทศันคตแิละ

พฤตกิรรมการทาํงานดว้ยตนเอง  โดยมคีวามทา้ทาย (Challenge) เป็นตวัจุด ฉนวนทีส่าํคญั 

 เกมทา้ทายอตัตา (Ego Challenge Game) เป็นกระบวนการเบือ้งตน้ของการเรยีนรูซ้ึ่งผูเ้ขา้รว่ม 

กจิกรรมจะเกดิการเรยีนรูด้ว้ย ตนเอง คน้พบตนเอง โดยอาศยัตนเองและกระแสกลุ่มเป็นผูช้่วย เรยีนรูก้าร ทาํงานโดย

ทมี การสือ่สารสอง ทาง  การรบัรู ้ การเป็นผูใ้ห ้ การเป็นผูร้บั  และความไวว้างใจผูอ้ื่น 
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Training Center Service 

 
การออกแบบหลกัสตูร 

โปรแกรมการเรยีนรูมุ้ง่เน้นการฝึกประสบการณ์เรยีนรูต้รงจากกจิกรรมเพือ่ผูเ้รยีน “คดิเป็น ทาํได้ ”โดย จะมี

การแบ่งสมาชกิออกเป็น 6 ทมี ๆ ละ 8 - 9 ทา่น เพือ่ทาํงานสว่นบุคคลและทาํงานรว่มกนัเป็นทมี ตามภารกจิทีไ่ดร้บั

มอบหมายภายใตแ้รงกดดนัใหส้าํเรจ็ตามเป้าหมาย  โดยมกีระบวนการเรยีนรู้  4 ขัน้ตอน  ดงัน้ี 

ขัน้ท่ี 1 : Awareness  คอืการทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการตระหนกั  ยอมรบั  เหน็ความสาํคญั  และความ จาํเป็นที่

จะตอ้งทาํงานรว่มกนัดว้ยความเสยีสละและสามคัค ีโดยใชก้จิกรรมสรา้งพลงัทมี (Team Build up)  

ขัน้ท่ี 2 : Understanding  คอืขัน้การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัแนวคดิ ทฤษฎี และ            

หลกัการทาํงานดว้ยความเสยีสละและสามคัค ีโดยใชเ้กมทา้ทายอตัตาสลบับรรยาย (Ego Challenge 

Game) 

ขัน้ท่ี 3 : Implementation คอืขัน้ของการนําแนวคดิ  หลกัการ  ความรู ้ทศันคต ิและทกัษะทีจ่าํเป็นต่อการ

ทาํงานรว่มกนัดว้ยความเสยีสละและสามคัค ี โดยใชก้จิกรรมภาคสนาม (Out-door Game) โดยมี

ความยากและทา้ทายของสถานการณ์และเงือ่นไขเป็นตวัจุดฉนวนทีส่าํคญั  

ขัน้ท่ี 4 : Commitment  คอืขัน้ตอนของการสรา้งคาํมัน่สญัญาต่อกนั (Commitment) เพือ่ไปจดัทาํ แผน 

(Action Plan) ในการรณรงคใ์หเ้กดิการทาํงานรว่มกนัดว้ยความเสยีสละและสามคัค ีขึน้จรงิอย่างเป็น

รปูธรรมในองคก์รในรปูแบบของกจิกรรมรุน่ 
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วตัถปุระสงคข์องโครงการฝึกอบรม 

1. เพือ่สรา้งความสนิทสนมคุน้เคย  สมคัรสมานสามคัค ี  และสรา้งบรรยากาศการทาํงานรว่มกนั แหง่

มติรภาพเพือ่การประสานงานกนัอย่างราบรืน่และมปีระสทิธภิาพหลงัเสรจ็สิน้โครงการ 

2. เพือ่ใหส้มาชกิมกีารปรบัปรงุพฤตกิรรมหรอือุปนิสยัสว่นตวั เพือ่ลดปญัหาความขดัแยง้ภายใน ทมีและ

ระหวา่งทมี ทาํใหท้กุคนเหน็จุดหมายเดยีวกนัโดยการแบ่งปนัความรูแ้ละประสบการณ์ จากทกุคน  ทกุทมี 

3. เพือ่ใหท้กุคนมวีธิกีารคดิและทศันคตทิีถ่กูตอ้งเหมาะสมในการทาํงานรว่มกนัเป็นทมี มทีศิทาง การทาํงาน

ทีส่อดคลอ้งและสง่เสรมิกนัและกนั  พรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืทมีอื่น ๆ ใหป้ระสบความ สาํเรจ็ในงานไปพรอ้ม ๆ 

กนั 

4. เพือ่ใหส้ามารถรว่มกนัวเิคราะหแ์ละแจกแจงพฤตกิรรม อุปนิสยั หรอืวฒันธรรมการทาํงานทีม่ ี ผลกระทบ

ต่อการดาํเนินงานและการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

5. เพือ่ปลุกเรา้พลงัจติวญิญาณใหผู้บ้รหิารเกดิความรกัในงาน รกัเพือ่นรว่มงาน และผกูพนัต่อ องคก์ร 

(Sense of Belonging & Employee Engagement) 

 

รายละเอียดหลกัสตูรเน้ือหาวิชา 

ภารกิจท่ี 1 : เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขนัด้วย ..พลงัทีม  

1.1 เริม่ตน้ทีต่วับุคลากร 

• ปรบัรปูแบบความคดิใหม ่(Paradigm) 

• พฒันาและปรบัปรงุพฤตกิรรมสว่นตวั 

1.2 การพฒันาและปรบัปรงุรปูแบบการทาํงานรว่มกนัเป็นทมี 

1.3 ความสามคัคเีป็นหน่ึงเดยีวกนั 

ภารกิจท่ี 2 : ลกัษณะของทีมงานท่ีมีผลการปฏิบติังานยอดเย่ียม 

2.1 ลกัษณะของทมีทีม่ผีลการปฏบิตัยิอดเยีย่ม 

2.2 ทาํไมทมีจงึประสบความลม้เหลว 

2.3 การพฒันาและปรบัปรงุประสทิธภิาพการทาํงานเป็นทมี 

ภารกิจท่ี 3 : ปัจจยัท่ีจะช่วยให้การทาํงานร่วมกนัเป็นทีมประสบความสาํเรจ็ 

3.1 คา่นิยมและวฒันธรรมองคก์ร 

3.2 การสรา้งบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการทาํงานรว่มกนั 

ภารกิจท่ี 4 : การพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 

 4.1 มกีารประสานงานกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ (Cross Functional) 

4.2 มกีารสือ่สารอย่างเปิดเผยและจรงิใจ (Open Communication) 

4.3 มเีป้าหมายในการทาํงานรว่มกนัในระดบัสงูและมคีวามทา้ทาย 

4.4 การปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกนัในแนวลกึและแนวกวา้ง 

4.5 มกีารแบ่งปนัความรูแ้ละประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั (Sharing) 

4.6 การแกป้ญัหาความขดัแยง้ภายในทมีเพือ่ก่อใหเ้กดิความรว่มมอื 

4.7 มกีารใหเ้กยีรตแิละไวเ้น้ือเชื่อใจกนัในทมี  

4.8 มกีารสนบัสนุนและช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั 
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ภารกิจท่ี 5 : การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.1 จติวทิยาพืน้ฐานของการตดิต่อสือ่สารระหวา่งบุคคล 

5. 2 กระบวนการสือ่สารภายในองคก์ร  

5. 3 ปญัหาและอุปสรรคทีม่กัพบในการตดิต่อสือ่สารองคก์ร 

5.4 เทคนิคและวธิกีารปรบัปรงุการสือ่สารในองคก์ร 

ภารกิจท่ี 6 : การติดต่อประสานงานแบบข้ามสายงาน (Cross Functional)  

6.1 ยุทธวธิกีารประสานงานระหวา่งคน – คน  และคน – หน่วยงาน 

6.2 หลกัการตดิต่อประสานงานขา้มสายงาน (Cross Functional) 

6.3 ปญัหาและอุปสรรคทีม่กัพบในการตดิต่อประสานแบบขา้มสายงาน 

6.4 แนวทางการแกป้ญัหาการตดิต่อประสานงานแบบขา้มสายงาน 

ภารกิจท่ี 7 : พร้อมรบัการเปล่ียนแปลง (Change Management) โดยใช้กระบวนการ “เปิด..ปรบั..

เปล่ียน” 

7.1 เปิดใจรบัการเรยีนรูแ้ละเป็นผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 

7.2 ปรบัวธิคีดิ มมุมอง และทศันคต ิ(Attitude Change)  

7.3 เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการทาํงานแบบชนะไปดว้ยกนั (Winning Together) 

 

ระยะเวลา  /สถานท่ี ฝึกอบรมสมัมนา   1 วนั  

 

วิทยากรผู้นําสมัมนา 

อาจารยภ์วูส์มิง   กองเกิด และทีมงาน 

      ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งวฒันธรรมและคา่นิยมองคก์ร  การบรหิารการเปลีย่นแปลง   

การพฒันาผูนํ้าองคก์รยุคใหม ่ การผา่ตดัองคก์รดว้ย DNA  การบรหิารความขดัแยง้ 

กลยุทธก์ารตลาด การขาย และบรกิาร   ศลิปะการบงัคบับญัชา  การทาํงานเป็นทมี 

และการบรหิารองคก์รอย่างมยีุทธศาสตร ์

•  ประธานกรรมการบรหิารอุทยานการเรยีนรูเ้กษตรศาสตร ์(KU Learning Resort) 

•  ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั โรงแรมกรนีแลนด ์รสีอรท์ บางกอก จาํกดั 

•  ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มบรษิทัในเครอืวชิ ัน่กรุป๊ (VisionGroup) 

•  กรรมการและผูอ้าํนวยการ HRD Designer (Thailand) Institute 

•  อาจารยพ์เิศษสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัและเอกชน ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

          มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ  และมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
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กาํหนดการ 

โครงการเรยีนรูร้ว่มกนัเพือ่พฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัการทาํงานรว่มกนัเป็นทมี 

หลกัสตูร  “รวมกนัเป็นหน่ึง ..เราจะเป็นท่ีหน่ึง : One Team Working Together” 

โดยใชเ้กมทา้ทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game & Short Lecture) 

ระยะเวลาเรยีนรูร้ว่มกนั 1 วนั  

 

 

09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดงาน 

09.15 – 10.30 น. ละลายพฤตกิรรม / แบ่งกลุ่ม / กจิกรรมสรา้งพลงัทมี 

   ภารกิจท่ี 1 : เตรยีมความพรอ้มสูก่ารแขง่ขนัดว้ยพลงัทมี 

10.30 – 10.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง น้ําชา กาแฟ 

10.45 – 12.00 น. เกมการบรหิารสลบัการบรรยาย (Management Game & Short Lecture) 

   ภารกิจท่ี 2 : ลกัษณะของทมีงานทีม่ผีลการปฏบิตังิานยอดเยีย่ม 

   ภารกิจท่ี 3 : ปจัจยัทีจ่ะช่วยใหก้ารทาํงานรว่มกนัเป็นทมีประสบความสาํเรจ็ 

12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น. เกมการบรหิารสลบัการบรรยาย (Management Game & Short Lecture) 

   ภารกิจท่ี 4 : การพฒันาทกัษะ 8 ประการทีจ่าํเป็นต่อการทาํงานรว่มกนัเป็นทมี  

14.30 – 14.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง น้ําชา กาแฟ 

14.45 – 15.30 น. เกมการบรหิารสลบัการบรรยาย (Management Game & Short Lecture) 

   ภารกิจท่ี 5 : การตดิต่อสือ่สารแบบเปิดเผยและจรงิใจ (Open Communication)  

   ภารกิจท่ี 6 : การประสานงานแบบขา้มสายงาน (Cross Functional)  

15.30 – 16.00 น. กจิกรรมสรา้ง Commitment / Action Plan  

   ภารกิจท่ี 7 : พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง “เปิด..ปรบั..เปลีย่น” 

16.00 – 16.30 น. ประกาศผล  มอบรางวลั  และพธิปิีดโครงการ 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 

http://www.trainingservice.co.th/
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