Team Spirit Workshop

Course outline
การสร้ างจิตวิญญาณการทางานร่ วมกันเป็ นทีมสาหรับหัวหน้ างานและผู้จดั การ
“Team Spirit Training Workshop for Supervisor & Manager”
(หลักสู ตร 1 หรื อ 2 วัน)
โดย

อาจารย์ ดร.พัชรี แช่ มช้ อย
วิทยากรอิสระ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักการและเหตุผล
โดยทัว่ ไปในการบริ หารจัดการองค์กรให้ประสบความสาเร็ จนั้น ล้วนมีองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่าง
มากมาย โดยเฉพาะปั จจัยด้านทรัพยากรบุคคลในระดับผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้างาน ถือเป็ นปัจจัยหลักในการช่วยขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่เป้ าหมาย แต่ในหลาย ๆ องค์กรกับประสบปั ญหาด้านการบริ หารงาน เกิดความขัดแย้ง มีการใช้อารมณ์ที่รุนแรง บางองค์กร
คณะผูบ้ ริ หาร หัวหน้างานอาจขาดความเข้าใจ หรื อมองข้ามหลักการบางแง่บางมุม ทาให้ขาดความร่ วมมือในการทางานเป็ นทีม
ซึ่งปั ญหาส่วนใหญ่มาจากความไม่รู้ ความไม่เข้าใจ ความสับสนในเชิงจิตวิญญาณการทางานร่ วมกันเป็ นทีม จนเกิดผลกระทบ
สร้างความเสี ยหายต่อองค์กรได้ในที่สุด
ดังนั้นเพื่อเป็ นการป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ความสับสนในเชิงจิตวิญญาณการทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีมในการบริ หารงาน จึงจาเป็ นต้องมีการส่งเสริ มองค์ความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนเสริ มสร้างความรัก ความ
สามัคคีในการทางานร่ วมกันอย่างมีความสุขเพื่อไปให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรสื บต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงการสร้างองค์กรแห่งความสาเร็ จด้วยวิธีการการสร้างจิต
วิญญาณการทางานร่ วมกันเป็ นทีมได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานขององค์กร
2. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มความสามัคคีและสร้างบรรยากาศตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดียงิ่ ขึ้นในการทางานเป็ นหมูค่ ณะ
3. เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริ มสร้างทัศนคติที่ดีในการทางานและการอยูร่ ่ วมกันในองค์กร, สังคมและชุมชนได้อย่างมี
ความสุข
4. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพักผ่อนจากภาระหน้าที่การงานต่าง ๆ และเป็ นการเตรี ยมรับงานโครงการใหม่ ๆ ที่อาจจะ
มีข้ ึน
1.
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หัวข้ อการอบรม:
 การส่งเสริ มทัศนคติเชิงบวกในการทางานเป็ นทีม
 แนวทางการวิเคราะห์และการสร้างความสุ ขในการทางานร่ วมกัน
 รู ้เขา รู ้เรา พื้นฐานการพัฒนา
 7 หัวใจหลักในการพัฒนาทีมให้เป็ นเลิศ
 เทคนิ คการส่ งเสริ มการสร้างจิตวิญญาณการทางานเป็ นทีม
 การสื่ อสารและการทางานเชิงรุ กยุคใหม่

ระยะเวลา:

หลักสูตร 1 ½ วัน

วิธีการ (ทฤษฏี 20% เชิงปฏิบตั กิ าร 80%)


การบรรยาย-สาธิต, ระดมสมอง, เกมประกอบหลักสูตร,กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการแสดงบทบาทสมมติ

คุณสมบัติผ้ เู ข้ ารับการอบรม: บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมินผล :




จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิ ทธิผลสูงสุด

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ :


ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้
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กาหนดการฝึ กอบรมหลักสู ตร

“Team Spirit Training Workshop for Supervisor & Manager”
(การสร้ างจิตวิญญาณการทางานร่ วมกันเป็ นทีมสาหรับหัวหน้ างานและผู้จดั การ)
เวลา

หัวข้ อการฝึ กอบรม

กิจกรรม

9:00 – 9:30 น.

กิจกรรมละลายพฤติกรรม

หัวใจหลากสี
เกมประกอบหลักสูตร

9:30 – 10:15

 การส่ งเสริ มทัศนคติเชิงบวก

กิจกรรม 4 สถานี
(4 stations)

ในการทางานเป็ นทีม

10:30-10:45 น.
10:45 – 12: 00 น.

12:00 – 13:00 น.
13:00 – 14: 15 น.

ลักษณะ
และวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
มอบหัวใจให้ท่านละ 3 สี ๆละ 1 ดวง
เขียนคาตอบตามวิทยากรแนะนา เข้า
แถววงกลม 2 วง แชร์หวั ใจซึ่งกันละ
กัน หมุนตามเข็มนาฬิกา
(เพื่อปรับพื้นฐานกายและใจ ทา
ความรู ้จกั กันและแบ่งกลุ่มคละตาม
ประสบการณ์)
แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ระดมสมอง ตั้งชื่อ
กลุ่มสัญลักษณ์และท่านาเสนอของ
กลุ่ม
ระดมความคิดจากคาถาม จากนั้น
นาเสนอผลงาน
(เพื่อส่งเสริ มทัศนคติเชิงบวก ความคิด
สร้างสรรค์และการทางานร่ วมกันเป็ น
ทีม ฝึ กการเป็ นผูใ้ ห้-ผูร้ ับ ผูบ้ ริ หารลูกน้อง, ผูพ้ ดู -ผูฟ้ ังที่มีประสิ ทธิภาพ)/
(กิจกรรมนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม)

Coffee break
 แนวทางการวิเคราะห์และ

เกมประกอบหลักสูตร
(ละล้า, เลขห้าพาเพลิน)

การสร้างความสุขในการ
ทางานร่ วมกัน
 รู ้เขา รู ้เรา พื้นฐานการพัฒนา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 เทคนิคการส่งเสริ มการสร้าง ทีมจิตกรเอก
จิตวิญญาณการทางานเป็ น “Be the Best” (ทาให้ดีที่สุด)
ทีม
เกมประกอบหลักสูตร
(หน้ามือหลังมือ, เพราะเธอคือ
ดวงดาว)
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เพื่อเสริ มความรู ้ความเข้าใจและสร้าง
ความสุขในการทางานร่ วมกัน

ออกแบบภาพและสร้างสรรค์ผลงาน
ตามที่วทิ ยากรมอบหมายพร้อม
นาเสนอ
(เพื่อระดมความคิดและส่ งเสริ มความรู ้
ความรักในองค์กร)
Be the Best : เป็ นการเล่าเรื่ องและ
คัดเลือกประสบการณ์ที่ดีที่สุดของทีม
(เพื่อปลุกและสร้างจิตวิญญาณแห่ ง
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ความรัก ความเมตตาความเห็นอกเห็น
ใจผ่านประสบการณ์แห่งการเวลากลัน่
ออกมาเป็ นส่วนหนึ่งของTeam Spirit)

วันที่ 1 (ต่ อ)
เวลา

หัวข้ อการฝึ กอบรม

14:15 – 14:30 น.

กิจกรรม

ลักษณะ
และวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม

Coffee Break

7 หัวใจหลักในการพัฒนา ระดมความคิด/สร้างบ้านแห่งรัก
ทีมให้เป็ นเลิศ
 เทคนิคการส่งเสริ มการ
สร้างจิตวิญญาณการทางาน
เป็ นทีม

14:30 – 15:45 น.



15:45 – 16:00 น.



วันทีส่ อง
เวลา

สรุ ป ตอบข้อซักถาม

หัวข้ อการฝึ กอบรม

9:00 – 10:15 น.



การสื่ อสารและการทางาน
เชิงรุ ก ยุคใหม่

10:15 – 10:30 น.

Coffee Break

10:30 – 11:30 น.



11:30 – 12:00 น.



การแสดงบทบาทสมมติ

ประกาศผลบ้านแห่งรัก
 สรุ ป ตอบข้อซักถาม
 มอบหมายพันธสัญญาก่อน
จากกัน
 ปิ ดการอบรม
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ผูอ้ บรมส่งคาถามให้วทิ ยากรตอบ

กิจกรรม
Save Time, Save money

เกมประกอบหลักสูตร
(กล้าได้ กล้าเสี ย)

แสดงบทบาทสมมติตามที่
ได้รับมอบหมาย
มอบรางวัลทีมผูช้ นะเลิศ
ช่วงแชร์ประสบการณ์
ที่ได้รับจากหลักสูตร

ประกวดสร้างบ้าน จากอุปกรณ์
และ concept ที่ได้จากการระดม
สมอง จากนั้นนาเสนอผลงาน
(เพื่อผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาทักษะที่
ได้ศึกษาในภาคบ่ายมาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการทางานผ่านสื่ อที่
มอบหมายในชั้นเรี ยน)
คลายความสงสัย
สร้างความเข้าใจ

ลักษณะ
และวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
วิทยากรมอบหมายงาน โดยการ
กาหนดเวลา ระยะทาง วิธีการ
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมนาทักษะผูน้ าเชิง
รุ กมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิผลสูงสุด
แสดงบทบาทสมมติจากนั้น
วิทยากรให้คาแนะนา
สร้างความประทับใจ ความสามัคคี
และความทรงจาที่แสนดี
สนทนาแลกเปลี่ยนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
และความประทับใจตลอดจนแชร์
ประสบการณ์พนั ธสัญญาที่จะนา
ความรู ้จากหลักสูตรไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการทางานสนทนา
พูดคุย
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