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Course outline
หลักสู ตรกลยุทธ์ การบริหารทีมเพื่อสร้ างนวัตกรรมการบริการเชิงรุก
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(หลักสู ตร 1)
โดย
อาจารย์ ดร.พัชรี แช่ มช้ อย
วิทยากรอิสระ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักการและเหตุผล
การดาเนิ นกิจการงานใด ๆ ให้ประสบความสาเร็ จ กลยุทธ์ในด้านต่าง ๆเช่น ด้านการบริ หาร
จัดการ,ด้านสิ่ งแวดล้อมด้านการปลูกฝังคุณธรรมและจริ ยธรรมให้กบั บุคลากร เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้จะ
เกิดขึ้นได้ตอ้ งอาศัยความรู ้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายในองค์กร โดยเฉพาะ
ผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้างาน ที่ตอ้ งทางานกันเป็ นทีม
หากผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้างานมีช้ นั เชิง
มีกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการย่อมเป็ นสิ่ งที่ช่วย
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ เป้ าเหมายและความสาเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ
ด้วยแล้ว หากบุคลากรของหน่วยงานมีทกั ษะ มีกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการและมีการบริ การที่ได้
เรี ยนรู ้และได้รับการฝึ กฝนมาเป็ นอย่างดี มีทศั นคติเชิงบวกต่อ องค์กร ต่อลูกค้า องค์กรนั้นย่อมเป็ น
องค์กรที่สุดเยีย่ มยอดและประสบผลสาเร็ จในอนาคตได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์








เพื่อส่ งเสริมความรู ้ให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรมเกี่ยวการสร้างกลยุทธ์ในการบริ หารและการสร้างนวัตกรรม
การบริ การได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานสากล
เพื่อสร้ างสรรค์ ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริ งของการเป็ นผูใ้ ห้บริ การเชิงรุ กและ
สามารถฝึ กฝน พัฒนาตนเองด้านการบริ การจนบรรลุวตั ถุ ประสงค์ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสม
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และมีความก้าวหน้าในการส่ งมอบบริ การที่ดีให้กบั ลูกค้าทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร
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ร่ วมทั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจในความมีจงรักภักดีกบั หน่วยงานและองค์กร
เพื่อเป็ นการสนับสนุน พันธกิจหลักขององค์กร ตลอดจนเป็ นการเพิ่มชื่อเสี ยงให้กบั องค์กร ให้เป็ นที่
รู ้จกั แพร่ หลายและได้ผลกาไร สู งสุ ดจากการประกอบธุ รกิจ

หัวข้ อการอบรม
พันธกิจและค่านิยมหลักขององค์กรที่มีผลต่อการบริ หารจัดการ
คุณค่าและความสาคัญของการบริ หารทีมและทางานเป็ นทีม
ทิศทางธุ รกิจบริ การกับการบริ หารจัดการ
หลักและกลยุทธ์การสร้างทีมเพื่อสร้างนวัตกรรมการบริ การเชิงรุ ก
กลยุทธ์การส่ งเสริ มทัศนคติเชิงบวกเพื่อการบริ การ
ศิลปะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการบริ หารจัดการ








ระยะเวลา
หลักสู ตร 1 วัน (6 ชัว่ โมง)

วิธีการ (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัตกิ าร 70%)






การบรรยาย-สาธิต
ระดมสมอง
เกมประกอบหลักสู ตร
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมติ

วิธีการประเมินผล




จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่ มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่ รูปธรรมจนเกิดประสิ ทธิ ผล
สู งสุ ด

ผลที่คาดว่าน่ าจะได้ รับ


ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
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กาหนดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสู ตร “กลยุทธ์ การบริหารทีมเพื่อสร้ างนวัตกรรมการบริการเชิ งรุ ก”
(Service Excellence Strategic Management Team)

เวลา

หัวข้ อการฝึ กอบรม

9:00 - 10:30

น.




น.
10:45 – 12:00 น.

10:30 – 10: 45

พักเบรก
เกม – กิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์
ทิศทางธุ รกิจบริ การกับการบริ หารจัดการ
หลักและกลยุทธ์การสร้างทีมเพื่อสร้างนวัตกรรมการบริ การเชิงรุ ก

Workshop 2 :



2

การระดมสมอง /กิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์
พันธกิจและค่านิยมหลักขององค์กรที่มีผลต่อการบริ หารจัดการ
คุณค่าและความสาคัญของการบริ หารทีมและทางานเป็ นทีม

Workshop 1 :

1 :00 – 13: 00

น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30

น.

Workshop 3 :



14:30 – 14: 45

น.

14:45 – 15: 45

น.

กลยุทธ์การส่ งเสริ มทัศนคติเชิงบวกเพื่อการบริ การ
ศิลปะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการบริ หารจัดการ

พักเบรก

Workshop 4 :



15:45 – 16:00

น.

การระดมสมอง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

การแสดงบทบาทสมมติ

แบ่งกลุ่มการแสดงบทบาทสมมติ
ตัวแทนแสดงบทบาทสมมติ
วิทยากรให้คาแนะนา

ทบทวน-ถามตอบและปิ ดการฝึ กอบรม
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