Team Synergy Workshop

Course outline หลักสู ตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง
Team Synergy Workshop (การผนึกกาลังของทีม)
(หลักสู ตร 1 หรื อ 2 วัน)
โดย

อาจารย์ ดร.พัชรี แช่ มช้ อย
วิทยากรอิสระ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักการ/แนวความคิด
ในการดาเนินชีวิตประจาวันและการทากิจกรรมของผูค้ นส่ วนใหญ่น้ นั ต้องใช้ท้ งั พลังกายและพลังใจใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลสมดังที่มุ่งหวัง แต่ก็มีอีกหลาย ๆ กิจกรรมที่เราไม่สามารถจะกระทา
ได้เพียงผูเ้ ดียว โดยเฉพาะการทางานเป็ นหมู่-คณะ จาเป็ นต้องอาศัยความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์จาก
ผูอ้ ื่นเพื่อช่วยให้กิจกรรมดังกล่าวสาเร็ จลุล่วง
ดังนั้นองค์ประกอบหลักของการทางานเป็ นทีมให้ประสบความสาเร็ จนั้น เรื่ องการผนึกกาลังของทีมนั้น
ยังสามารถช่วยย่นย่อระยะทางแห่งความสาเร็ จและช่วยประหยัดเวลา ร่ วมงบประมาณขององค์กรได้เป็ นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.
2.

เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถมีทกั ษะในการผนึกกาลังของทีมเพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จในการทางาน
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมีความคิดริ เริ่ มสิ่ งใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
เพื่อเสริ มสร้างให้เกิดความรัก-ความสามัคคีในหมู่คณะอันจะมีผลต่อการสร้างชื่อเสี ยงขององค์กรสื บต่อไป
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ขอบเขตของเนื้อหาการฝึ กอบรม
 หลักสู ตรแบบ 1 วัน

 หลักสู ตรแบบ 2 วัน

- พลังแห่งกาลเวลา
- อะไรคือพลังแห่งความเป็ นหนึ่ง
- หนึ่งกฎสาหรับทุกคน
- หนึ่งกฎสาหับทุกสิ่ งทุกอย่าง
- กฎทองของการผนึกกาลัง
- พลังอานาจกับผลสาเร็จของทีม
- พลังแห่งการยืนหยัดเพื่อให้ถึงเป้ าหมายของทีม

- พลังแห่งกาลเวลา
- อะไรคือพลังแห่งความเป็ นหนึ่ง
- หนึ่งกฎสาหรับทุกคน
- หนึ่งกฎสาหับทุกสิ่ งทุกอย่าง
- กฎทองของการผนึกกาลัง
- พลังอานาจกับผลสาเร็จของทีม
- พลังแห่งการยืนหยัดเพื่อให้ถึงเป้ าหมายของทีม
- พลังแห่ งการรอคอย
- ศิลปะการแก้ปัญหาเมื่อพาทีมล้มเหลว
- เทคนิคการสร้างขวัญและกาลังใจให้ทีม
- เทคนิคการยึดโยงทีมเข้าไว้ดว้ ยกัน

ระยะเวลา:


หลักสู ตร 1 วัน
เน้น การสร้างพลังให้กบั ทีมและการผนึกกาลังของทีม



หลักสู ตร 2 วัน
เน้น ความรู ้จากวันแรกต่อยอดเจาะลึก ฝี กฝนทักษะการวิเคราะห์ การคาดการณ์ล่วงหน้า การสร้างขวัญ
และ กาลังใจให้ทีมตลอดจนการยึดโยงหัวใจของทีมรวมเป็ นหนึ่งเดียว 1+1 ได้มากกว่า 2 เสมอ
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กาหนดการเรื่ อง “Team Synergy Workshop (การผนึกกาลังของทีม)”
ระยะเวลา 1 วัน
เวลา
9:00 - 10:30 น.

10:30 – 10: 45 น.
10:45 – 12:00 น.

12:00 – 13: 00 น.
13:00 - 15:45 น.

15:45 – 16:00 น.

หัวข้ อการฝึ กอบรม
Workshop 1 : การระดมสมอง, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ส่ วนที่ 1 พลังแห่งกาลเวลา
 ต้นทุนแห่ งกาลเวลา
 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและทีม
 ภารกิจ ทีม เรื่ องส่ วนตัว?
ส่ วนที่ 2 อะไรคือพลังแห่งความเป็ นหนึ่ง
 ความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องพลังแห่ งความเป็ นหนึ่ ง
 กฎพลังแห่ งความเป็ นหนึ่ ง
 วิธีการผนึ กพลังแห่ งความเป็ นหนึ่ งเข้าด้วยกัน
พักเบรกดื่มชา/กาแฟและทานอาหารว่าง
Workshop 2 : เกม - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ส่ วนที่ 3 : หนึ่งกฎสาหรับทุกคน
 กฎการใช้ไม้บรรทัดทอง
ส่ วนที่ 4 : หนึ่งกฎสาหับทุกสิ่ งทุกอย่าง
 กฎทองกับจริ ยธรรม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Workshop 3 : การระดมสมอง/การแสดงบทบาทสมมติ
ส่ วนที่ 5 กฎทองของการผนึกกาลัง
 ปรัชญาแห่ งการชนะ-ชนะ
 การจัดการกับความทะนงตัว
 การจัดการกับคนเห็นแก่ตวั
ส่ วนที่ 6 พลังอานาจกับผลสาเร็ จของทีม
 อานาจกับความไว้วางใจ
 อานาจกับการสร้างอิทธิ พล
 อานาจกับความสาเร็ จของทีม
ส่ วนที่ 7 พลังแห่งการยืนหยัดเพือ่ ให้ถึงเป้ าหมายของทีม
 การยืนหยัดต่อความดี ความถูกต้อง
 การสะสมคุณธรรมและจริ ยธรรมสู่ ความสาเร็ จ
ทบทวน-ถามตอบและปิ ดการฝึ กอบรม
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กาหนดการเรื่ อง “Team Synergy Workshop (การผนึกกาลังของทีม)”
ระยะเวลา 2 วัน (วันทีส่ อง)
เวลา
9:00 - 10:30 น.

หัวข้ อการฝึ กอบรม
Workshop 1 : การระดมสมอง, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ส่ วนที่ 8 พลังแห่งการรอคอย
 ศิลปะการอดทน อดกลั้น
 การสร้างความสุ ขในระหว่างรอคอยผล
 การบริ หารความเครี ยด
ส่ วนที่ 9 ศิลปะการแก้ปัญหาเมื่อพาทีมล้มเหลว
 แนวทางการและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา
 7 ขั้นตอนการแก้ปัญหาเมื่อพาทีมล้มเหลว

10:30 – 10: 45 น.
10:45 – 12:00 น.

12:00 – 13: 00 น.
13:00 - 15:45 น.

พักเบรกดื่มชา/กาแฟและทานอาหารว่าง
Workshop 2 : เกม - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ส่ วนที่ 10 เทคนิคการสร้างขวัญและกาลังใจให้ทีม
 การเสริ มแรงบวก
 การกระตุน
้ เตือนเชิงสร้างสรรค์
 การสร้างพันธะสัญญา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Workshop 3 : การระดมสมอง/การแสดงบทบาทสมมติ
ส่ วนที่ 10 เทคนิคการสร้างขวัญและกาลังใจให้ทีม (ต่อ)
 การสร้างกฎของทีม
 กฎของการอยูร่ ่ วมกัน
 กฎทองของการสร้างขวัญและกาลังใจ
ส่ วนที่ 11 เทคนิคการยึดโยงทีมเข้าไว้ดว้ ยกัน
 การเสริ มสร้างจิตแห่ งความเสมอภาค
 การเสริ มสร้างจิตแห่ งความรักและความเสี ยสละ
 การเสริ มสร้างความรอบรู ้ที่เสมอกัน

15:45 – 16:00 น.

ทบทวน-ถามตอบและปิ ดการฝึ กอบรม
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แนวทางในการพัฒนาตามหลักสู ตร วิธีการ (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบตั ิการ 70%)







การบรรยาย
สาธิต
ระดมสมอง
เกมประกอบหลักสู ตร
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมติ

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ารับการอบรม:
พนักงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต
 จากการสุ่ มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่ รูปธรรมจนเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
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