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รำยละเอียดโครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร Team Building & Collaboration
องค์กรสมัยใหม่ที่มีการกาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการ
ทางาน ผู้บริหารส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงความสาคัญของการทางานที่มีการ
เปลี ่ ย นแปลงและการแข่ ง ขั น ที ่ ร ุ น แรงมากขึ ้ น องค์ ก รที ่ จ ะประสบ
ความสาเร็จได้นั้น ต้องอาศัยคนทางานที่มีทักษะการทางานอย่างมืออาชีพ
โดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายของ
องค์กร การมีทักษะการทางานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) มี
ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด
เพื ่ อ สร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งกั น เกิ ด การประสานงานงานที ่ ดี
(Coordination) ตลอดจนมีทักษะในการควบคุมอารมณ์และบริหารจัดการ
ตนเองได้ดี สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานร่วมกัน
หล ั ก ส ู ต ร “ TEAM BUILDING & COLLABORATION” เป็ น
หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการเสริมทักษะสาคัญของคนทางานยุค
ใหม่ ให้ ม ี เป้ า หมายในการท างาน สามารถด าเนิ น การเป็ น ไปในทิ ศทาง
เดียวกันเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสู งสุด โดยการสื่อสารและ
ประสานงานกับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน
(Cross Functional Team) ตลอดจนมีทักษะในการบริหารจัดการตนเองที่
ดีเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รบั
1. ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจหลักการทางานร่วมกันแบบข้ามสายงาน
เพื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของผลงานภายใน
องค์กรให้สูงขึ้น
2. ผู้ผ่านการอบรมกล้าแสดงความคิดเห็นในกลุ่มงานมากขึ้น เกิด
ความเข้าใจระหว่างบุคคลมากขึ้นและพร้อมจะปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น
3. ผู้ผ่านการอบรมเกิดการใช้ศักยภาพเพิ่มขึ้นในมุมมองด้านต่างๆ
เกิดความร่วมมือร่ วมใจในการทางานแบบข้ามสายงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิดความร่วมมือในระดับองค์กร

วิทยำกร
ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นารุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรนี้เหมำะสำหรับ
ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน

เพื่อประสิทธิภำพในกำรฝึกอบรม
จานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน
30 คน/รุ่น
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รำยละเอียดหัวข้อกำรฝึกอบรม
หัวข้อกำรบรรยำย/กิจกรรม
Check in กิจกรรมสัมพันธ์
- กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้น ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่าง
แผนก เพื่อหลอมละลายอัตตาหลอมใจเป็นหนึ่ง สร้างความคุ้นเคยสนิทสนมข้ามแผนก ปรับทัศนคติ
เพื่อที่จะเข้าสู่แนวคิดความสาคัญของการทางานร่วมกันแบบข้ามสายงาน
เรียนรู้ตัวเอง เพื่อเข้ำใจผู้อื่น...จุดเริ่มต้นของ “Teamwork”
- Generation @ Work : ต่างคน ต่างวัย จะอยู่ร่วมกันอย่างไรดี?
- เทรนด์เรื่องประชากรในที่ทางาน
- เทคนิคการผสานทีมงานต่างวัยให้ได้ใจ และได้งาน
เรียนรู้ “เทคนิคกำรทำงำนร่วมกันแบบข้ำมสำยงำน กระบวนกำรสร้ำงทีมเพื่อควำมยั่งยืน”
- ความสาคัญของ “การทางานร่วมกันแบบข้ามสายงาน”
กิจกรรม “อกเขา อกเรา”
การฝึกมองภาพการทางานทั้งระบบ เพื่อปรับใช้ในการทางาน และแนวทางการทางานร่วมกันเพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในทีมงาน
- เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานเพื่อให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
กิจกรรม “คุณเป็นคนสไตล์ไหน?
เข้าใจและเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับคนแต่ละสไตล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานแบบ
ข้ามสายงาน
- การทางานร่วมกันแบบข้ามสายงาน กระบวนการสร้างทีมเพื่อความสาเร็จอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา : รูปแบบการทางานแบบข้ามสายงานแบบต่างๆ (Cross Functional Approach)
Workshop : สร้างสรรค์แบบจาลอง Team Alignment ขององค์กร
เข้ำใจแนวทำงกำรทำงำนร่วมกัน เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของกำรทำงำนข้ำมสำยงำนต่ำงๆในองค์กร
รูปแบบกำรฝึกอบรม
บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ
การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop
ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion

30%
30%
40%

ระยะเวลำฝึกอบรม
6 ชั่วโมง
เวลา 09.00 – 16.00 น.
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หมำยเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม
********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ำมคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405
Line : chosenthebest
E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com
ขอขอบคุณที่ท่ำน ได้ให้โอกำสในกำรนำเสนอ และหวังเป็นอย่ำงยิง่ ว่ำจะได้ให้บริกำรท่ำนในโอกำสนี้ และโอกำสถัดไป
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