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หลกัสตูรการท างานเป็นทมีเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพและการประสานงาน 
Increase Teamwork Efficiency and Coordination Course 

 
หลักการและเหตผุล 
 ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น อายุ เพศ ประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึก ล้วนมีผลต่อการท างาน
เป็นทีม หรือการท างานร่วมกัน ค่านิยม วัฒนธรรมบางประการ ก็อาจน ามาซ่ึงอุปสรรคของการเป็นทีม และยังเป็นไป
ได้ว่า หากเกิดการฝังรากหยั่งลึกภายในส่วนงานใดแล้วอาจมีผลให้ธุรกิจ องค์กรนัน้ ๆ ขาดการประสานงานท่ีดี การ
ร่วมมือท่ีดี อันกระทบต่อผลผลิต และประสิทธิภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้
 การสร้างความสามัคคีท่ีเป็นจุดเร่ิมต้น การได้ปรับทัศนคติ, สร้างความเข้าใจ, สร้างวัฒนธรรมอันดีให้เกิดข้ึน
เม่ือเกิดทัศนคติท่ีดีต่อกันแล้ว จะเป็นตัวส่งเสริมการท างานเป็นทีมได้ บรรยากาศการท างานท่ีดีจะน าความสามารถ
ต่าง ๆ ของบุคลากรให้ออกมาใช้ได้อย่างเต็มท่ี ประสบการณ์, ความแตกต่าง จะถูกน ามาเพื่อใช้เปลี่ยนเป็นมุมมอง
สร้างการยอมรับในด้านท่ีการท างานล าพังอาจมองไม่เห็น เหล่านีค้ือพืน้ฐานส าคัญ และความเป็นทีม (Teamwork) 
หรือเร่ืองหน้าท่ี, ความรับผิดชอบ การมีเป้าหมายเดียวกันก็จะตามมาได้หากมีผู้น าและนโยบายที่ส่งเสริม หรือสร้าง
องค์ความรู้ให้ความส าคัญสืบเน่ืองกันต่อไป ย่อมจะท าให้ยกระดับการท างานร่วมกันท่ีดีข้ึนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานให้องค์กรต่อไป 

จากแนวคิดดังกล่าวจึงน ามาสู่การอบรมหลักสูตรการท างานเป็นทีม (Teamwork) ท่ีมุ่งหวังเป็นการเร่ิมต้น
พัฒนาบุคลากรได้ทุกระดับ สร้างฐานความเข้าใจใหม่ เพื่อให้เกิดทัง้บรรยากาศแห่งความร่วมมือ การประสานงานท่ีดี 
จนน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
วตัถปุระสงค ์

• เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด  หลักการและองค์ประกอบส าคัญของการท างาน
เป็นทีม 

• เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลและ
ผลกระทบต่อการท างานขององค์กรโดยส่วนรวม 

• เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ส่งเสริมกระบวนการประสานงานให้ดียิ่งข้ึน 
• ให้พนักงานเห็นประโยชน์ในการท างานเป็นทีม และการเพิ่มประสิทธิภาพจากความร่วมมือ 
• ให้พนักงานได้มีสัมพันธภาพที่ดีข้ึนในท่ีท างาน 
• ช่วยสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศท่ีดีให้องค์กร 
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ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
 

ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 
 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.30 Open mind / 
ท าไมต้องท างานเป็นทีม? 

แนะน า แลกเปลี่ยน เตรียมความพร้อมสู่การอบรม เปิดใจ
เปลี่ยนมุมมอง 

9.30-10.30 ปรับทัศนคติสู่การท างานเป็นทีม 
 

บรรยาย และกิจกรรม ความเข้าใจ  
• ความส าคัญ และประโยชน์ของการท างานเป็นทีม 
• ปัญหาการท างานร่วมกัน 
• ทัศนคติต่อตนเองและการท างาน 

10.30-11.00 ความส าคัญของการสื่อสาร บรรยาย และกิจกรรม ความส าคัญเร่ืองการสื่อสาร เชิงลึก 
เห็นถึงปัญหา และวิธีการสื่อสารท่ีดีจากทัศนคติท่ีดี 

11.00-12.00 การประสานหน้าท่ี กิจกรรมและบรรยาย ข้อคิดเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือใน
การท างาน ท่ีมากกว่างานของตนเอง 

12.00-13.00 พักกลางวัน - 

13.00-14.00 การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
 

กิจกรรมทดลองทีม แทรกด้วยการบรรยาย แก้ไขปัญหาการ
ไม่ท างานเป็นทีม เป็นระบบ 

14.00-15.00 การแก้ปัญหาของทีม ความ
ร่วมมือ ความเสียสละ 

กิจกรรมแฝงแง่คิด เชิงหน้าท่ีความรับผิดชอบ แทรกการ
บรรยาย ปรับแนวคิดความร่วมมือ 

15.00-15.20 การมีเป้าหมายร่วมกัน 
 

ข้อคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบ การมีเป้าหมายร่วมกันของ
ทีม และองค์กร 

15.20-15.40 การเปลี่ยนแปลงการท างาน เพื่อ
การท างานเป็นทีม 

แนะน า แนวคิดและ วิธีปฏิบัติ 
• การเป็นสมาชิกทีมท่ีดี 
• กระบวนการร่วมงานท่ีดี 
• การเข้าใจผู้อ่ืนท่ีมากข้ึน 

15.40-16.00 Open heart สรุปแทรกการแสดงความคิดเห็น และบรรยายปิดท้าย 

 
*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 
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กลุม่เป้าหมาย 
 พนักงานทุกคนในองค์กร 

 
รูปแบบการอบรมสมัมนา 

1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 

3. จัดโต๊ะรูปตัวยู U-Shape 
4. ไม่ต้องมีเอกสารประกอบ 
5. การบรรยาย  40 % 
6. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัต ิWorkshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 60% 
7. รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน ABL : Activity Base Learning ประยุกต์ความรู้ ฝึกทักษะ ผ่านกิจกรรม 

 

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
• พนักงาน ทีมงาน บุคลากรมีความเข้าใจในการท างานเป็นทีม  
• พนักงาน ทีมงาน บุคลากร มีความสามัคคี และสัมพันธ์อันดีในองค์กร 
• หยุด / ลด / ข้อขัดแย้งระหว่างบุคคล แผนก หรือหน่วยงานได้ 
• เพิ่มศกัยภาพการท างานของทีมงาน ในรูปแบบความร่วมมือ 
• ปรับทัศนคติการท างานร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมใหม่ให้องค์กร 
• ผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างกันในการท างาน 

 

วทิยากร 
 อ. ปรีดา ศิริชยัวัฒนานันท์ (ดูประวัติ) 
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