Team Spirit Workshop

Course outline หลักสู ตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องนา้ ใจของทีม
(Team Spirit Workshop)
(หลักสู ตร 1 หรื อ 2 วัน)
โดย

อาจารย์ ดร.พัชรี แช่ มช้ อย
วิทยากรอิสระ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักการและ แนวความคิด
เป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไปว่ามนุษย์เรานั้นเป็ นสิ่ งที่แสนมหัศจรรย์ที่สุดในโลก และมีศกั ยภาพหาที่สิ้นสุ ด
ไม่ได้แต่การที่จะดึงศักยภาพอันยิง่ ใหญ่ของมนุษย์มาใช้ได้น้ นั จาเป็ นต้องผ่านขบวนการเรี ยนรู ้และฝึ กฝนพัฒนา
มนุษย์อย่างต่อเนื่องเป็ นระบบเป็ นขั้นตอน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสติปัญญาและความสามารถตลอดจนการใช้
ทักษะการทางานที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคล ทาให้มนุษย์เราจึงจาเป็ นต้องอาศัยพึ่งพาซึ่ งกันและกัน
อันมีผลทาให้ตอ้ งมีการทางานร่ วมกันเป็ นทีม เพราะการทางานร่ วมกันเป็ นทีมมีส่วนช่วยในการดึงศักยภาพส่ วน
บุคคลที่แตกต่างกัน มาร่ วมสร้างสรรค์ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทางานนัน่ เอง
หากองค์กรใดสามารถฝึ กฝนพัฒนาและสามารถนาศักยภาพส่ วนบุคคลโดยเฉพาะทางด้านเจตนาจาก
ภายใน(Spirit หรื อน้ าใจ) ของมนุษย์หรื อของบุคลากรในองค์กรออกมาเป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาทีมงานได้ ย่อม
เป็ นที่มนั่ ใจได้วา่ องค์กรหรื อหน่วยงานนั้นย่อมก้าวไปสู่ ความสาเร็ จได้อย่างแน่นอน

จุดประสงค์ของหลักสู ตร


เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถค้นหาศักยภาพของตนเองได้อย่างตรงไปตรงมา



เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถมีหลักเกณฑ์และหลักการในการกาหนดเป้ าหมายที่แท้จริ งในการทางาน



เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ถึงคุณค่าแท้-คุณค่าเทียมในขณะที่ตนเองเป็ นส่ วนหนึ่งของทีม



เพื่อเสริ มสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่ วม การแสดงออกซึ่ งน้ าใจของทีม



เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างซื่ อเสี ยงให้หน่วยงานและองค์กรสื บต่อไป
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เนื้อหาของหลักสู ตร (Course Outline)
 หลักสู ตรแบบ 1 วัน

 หลักสู ตรแบบ 2 วัน

- เทคนิคการค้นหาศักยภาพของตนเอง
- เทคนิคการกาหนดเป้ าหมาย
- เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ
- การส่งเสริ มและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
- ศิลปะการสร้างความมีน้ าใจของทีม
- ศิลปะการสร้างความมีน้ าใจของทีม
- การสร้างความจงรักภักดีต่อทีม

- เทคนิคการค้นหาศักยภาพของตนเอง
- เทคนิคการกาหนดเป้ าหมาย
- เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ
- การส่งเสริ มและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
- การสร้างความจงรักภักดีต่อทีม
- การสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
- เทคนิคการฝี กฝนการกล้าแสดงออก
- ศิลปะแห่งการให้อภัย
- เทคนิคการบริ หารน้ าใจของทีมดอทคอม

ระยะเวลาในการฝึ กอบรม


หลักสู ตร 1 วัน
เน้น การค้นหาและดึงศักยภาพของตนเอง ตลอดจนเน้นสร้างความสุ ข การมีน้ าใจให้กบั ทีมงาน



หลักสู ตร 2 วัน

เน้น ความรู ้จากวันแรกต่อยอดเจาะลึก ฝี กฝนทักษะส่ วนบุคคลเพิ่มเติมเพื่อเสริ มสร้างเส้นใย
แห่งความแข็งแกรงของศักยภาพส่ วนบุคคลอันจะมีผลต่อการทางานเป็ นทีม
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กาหนดการการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่ อง “Team Spirit Workshop (นา้ ใจของทีม)”
ระยะเวลา 1 วัน
เวลา

หัวข้ อการฝึ กอบรม

9:00 - 10:30

น.

น.
10:45 – 12:00 น.

10:30 – 10: 45

12:00 – 13: 00

น.

13:00 - 15:45

น.

15:45 – 16:00

น.

Workshop 1 : การระดมสมอง, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ส่ วนที่ 1 เทคนิคการค้ นหาศักยภาพของตนเอง
 พื้นฐานเริ่ มที่ตน คน สังคม
 การสร้างเมล็ดพันธุ์แห่ งศรัทธา
 การปลูกต้นกล้าแห่ งความพยายาม
ส่ วนที่ 2 เทคนิคการกาหนดเป้าหมาย
 เทคนิ คเช้าอีกนิ ด
 เทคนิ คต้นไม้ใหญ่
 เทคนิ คไส้กรอก
พักเบรกดื่มชา/กาแฟและทานอาหารว่าง
Workshop 2 : เกม - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ส่ วนที่ 3 : เทคนิคการสร้ างแรงบันดาลใจ
 แรงบันดาลใจนั้นสาคัญอย่างไร?
 เทคนิ คการสร้างแรงบันดาลใจภายใน-ภายนอก
 เทคนิ คการรักษาโมเมนตัมของแรงบันดาลใจ
ส่ วนที่ 4 : การส่ งเสริมและพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
 ปั จจัยและองค์ประกอบแห่งความคิดสร้างสรรค์
 อุปสรรคที่กีดกั้นความคิดสร้างสรรค์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Workshop 3 : การระดมสมอง/การแสดงบทบาทสมมติ

ส่ วนที่ 5 ศิลปะการสร้ างความมีนา้ ใจของทีม
 หลักใจเขาใจเรา
 หลักการผูกมิตรไมตรี
 หลักการเป็ นผูใ้ ห้
 หลักผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อคนส่ วนรวม
ส่ วนที่ 6 การสร้ างความจงรักภักดีต่อทีม
 ทาอย่างไรให้มีใจภักดีต่อทีม
 เทคนิ คการสร้างความชื่นชมตลอดไป
ทบทวน-ถามตอบและปิ ดการฝึ กอบรม
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กาหนดการ
การฝี กอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่ อง “Team Spirit Workshop (นา้ ใจของทีม)”
ระยะเวลา 2 วัน (วันทีส่ อง)
เวลา
9:00 - 10:30

น.

หัวข้ อการฝึ กอบรม
Workshop 1 : การระดมสมอง, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ส่ วนที่ 7 การสร้ างความน่ าเชื่ อถือและความไว้ วางใจ
 หัวใจสาคัญของความน่าเชื่อถือ
 ทาอย่างไรจะไว้วางใจตนเอง
ส่ วนที่ 8 เทคนิคการฝี กฝนการกล้ าแสดงออก
 เทคนิ คบทบาทสัมพันธ์
 เทคนิ คความเหมือนที่แตกต่าง ความแตกต่างที่เหมือนกัน
 ขั้นตอนและวิธีการขจัดการเขินอาย
10:30 – 10: 45

น.

พักเบรกดื่มชา/กาแฟและทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00

น.

Workshop 2 : เกม - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

12:00 – 13: 00

น.

ส่ วนที่ 9 ศิลปะแห่ งการให้ อภัย
 การฝึ กใจให้ยอมรับ
 การฝี กบริ หารอารมณ์
 เทคนิ ค 101
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 15:45

น.

Workshop 3 : การระดมสมอง/การแสดงบทบาทสมมติ

ส่ วนที่ 10 เทคนิคการบริหารนา้ ใจของทีมดอทคอม
 การสร้างผลกระทบแบบออนไลน์
ั อย่างไรให้เข้าในหัวใจของทีม
 จะแอกเซสส์กน
 จะแก้ไขอย่างไรเมื่อทีมติดเชื่อไวรัส
 การอัพเดทและรักษาน้ าใจให้ทีม
15:45 – 16:00

น.

ทบทวน-ถามตอบและปิ ดการฝึ กอบรม
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แนวทางการฝึ กอบรมและพัฒนา (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)







การบรรยาย
สาธิต
ระดมสมอง
เกมประกอบหลักสู ตร
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้


พนักงานทุกระดับขององค์กร

วิธีการประเมินผล




จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่ มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่ รูปธรรมจนเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
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