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โครงการฝ)กอบรม 

หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะทีมงานด1วยกลยุทธ7การสื่อสารแบบทีมแห>งชัยชนะ" 

(TEAM Competence Development with Winning TEAM Strategic 

Communication) 

อบรม Online ระยะเวลาการฝ)กอบรม 2 วัน 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรH 

1. หลักการและเหตุผล 

ความจำเป)นขององค.กรในโลกยุคโลกาภิวัตน.ครอบคลุมปรัชญาแห?งศาสตร.ของการบริหารจัดการ

องค.การโดยเนCนการยกระดับศักยภาพองค.การและบุคคลากร (Potentiality Enhancement of 

Organization and Staff) ในทุกระดับใหCสูงจนสามารถผลักดันองค.การสู?การบรรลุวิสัยทัศน.และพันธกิจ

องค.การดCวยความย่ังยืน (Sustainability-oriented Vision and Mission Attainment) ท้ังน้ี ในบริบท

ขององค.การสมัยใหม? โดยเฉพาะในบริบทประเทศไทย หน่ึงในความทCาทายคือ “การพัฒนาทีม

ประสิทธิภาพสูง (High-Performance Team Development)”  เหตุผลอันเน่ืองมาจากโครงสรCาง

องค.การในประเทศไทยมักส?งผลใหCรูปแบบการบริหารงานส?วนใหญ?เอ้ือต?อการสรCางระบบงานแบบ “Work 

Group” ท่ีเนCนการทำงานแบบกลุ?มงานท่ีผูCบังคับบัญชามอบหมายมากกว?าการบริหารงานองค.การแบบ

มุ?งเนCนการพัฒนาทีมคุณภาพสูง (High Quality Team) อันเน่ืองมาจากระบบการลดหล่ันของอำนาจใน

องค.กร (Hierarchical Structure of Bureaucracy) รวมถึงการท่ีผูCนำ ผูCบริหารองค.กรอาจขาดความ

เขCาใจในประโยชน.อันสูงสุดท่ีองค.กรและกลุ?มผูCมีส?วนไดCส?วนเสียพึงไดCรับจากการพัฒนาทีมและการเพ่ิม

สมรรถนะทีมใหCบุคคลากรในองค.การทุกระดับ หลักสูตรน้ีเนCนย้ำการสรCางความเขCาใจ การปลูกผังทัศนคติ 

องค.ความรูCและทักษะเชิงประยุกต.ดCวยศาสตร.ทางการส่ือสารเชิงกลยุทธ.ในทีม (Strategic Team 

Communication) เพ่ือใหCเขCาถึงหัวใจของการสรCางสรรค.องค.การในรูปแบบของชุมชนแห?งการปฏิบัติการ

ร?วม หรือ Community of Practices ท่ีเนCนการสรCางทีมแบบความสนใจร?วม เป�าหมายร?วมกัน สู?การ

สรCางความไวCวางใจ และร?วมแบ?งป�นประสบการณ.ร?วม ร?วมแกCป�ญหาความขัดแยCง (Team Conflict 

Resolution) บนฐานของพฤติกรรมทางสังคมดีงามเหมาะสมผ?านการส่ือสารท่ีทCายท่ีสุดทีมสามารถ

สรCางสรรค.พลังป�ญญา Collective Intelligence สู?เป�าหมายร?วม และวิสัยทัศน.องค.การไดCตามภารกิจ โดย

ศึกษาแนวคิดและกรณีศึกษาของผูCนำองค.การระดับโลกประกอบการฝ�กอบรมตลอดหลักสูตร 
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2. วัตถุประสงค5 

1. เพ่ือใหCผูCเขCารับการอบรมมีความเขCาใจแนวคิดว?าดCวยการบริหารทีม และการพัฒนาทีม

ประสิทธิภาพสูง (High Performance Team Development and Management) ดCวยการ

พัฒนาภาวะผูCนำ (Leadership-based) ท่ีเหมาะสมกับบทบาทท่ีจำเป)นในการจัดต้ังทีมและการ

บริหารทีมท่ีเขCาใจความสำคัญของการออกแบบเป�าประสงค.ร?วมเพ่ือผลลัพธ.ท่ีดีและ

กระบวนการจัดต้ังบริหารขับเคล่ือนทีมชัดเจนเป)นระบบ 

2. เพ่ือใหCผูCเขCารับการอบรมมีความเขCาใจการวิเคราะห. สังเคราะห.และประเมิน (Analysis, 

Synthesis, Assessment and Evaluation) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารทีมและ

ป�ญหาทีม (Team Management of Outcomes and Team Roadblocks) ท้ังในดCาน

อาการของป�ญหา รากเหงCาของป�ญหาและทางออกร?วมของทีม (Symptoms and Root 

Cause Analysis of Team for The Creation of Team-based Solution) 

3. เพ่ือใหCผูCเขCารับการอบรมมีเขCาใจความสัมพันธ.ระหว?างทีม การบริหารจัดการทีมเชิงบูรณาการ

และการแกCป�ญหาความขัดแยCงในทีม (Team Conflict Resolution) ดCวยจิตวิทยาการส่ือสาร

ทีม (Team Communication) และพัฒนาทักษะ (Holistic Skills) องค.รวมว?าดCวยการพัฒนา

สมรรถนะทีมเพ่ือชัยชนะของทุกฝ�าย 

 
3. หัวข9อวิชาในหลักสูตร  
 

• การพัฒนาทีม  

• ประเภทของทีม 

• การออกแบบทีม  

• การวิเคราะห.โครงสรCาง  

• กระบวนการและการวางบุคคลเขCาสู?ทีม  

• จิตวิทยาและพฤติกรรมการเรียนรูCของทีม 

• แรงจูงใจท่ีจำเป)นต?อการพัฒนาทีมประสิทธิภาพสูง  

• การพัฒนาผูCนำและภาวะผูCนำในทีม 

• กิจกรรมเวิร.คชอบปฏิบัติการเชิงกลุ?มของการวิเคราะห. สังเคราะห. 

• การออกแบบทีม  

• การศึกษาความลCมเหลวของทีม  

• ลักษณะของทีมจอมปลอม 

• รูปแบบของป�ญหาในการประชุมทีม 

• กลยุทธ.การส่ือสารเพ่ือการสรCางสามัญสำนึก 
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• พฤติกรรมของการเป)นสมาชิกในทีมและองค.การท่ีดีท่ีจำเป)นในการพัฒนาทีมประสิทธิภาพสูง 

• สรุปการเรียนรูC 

 

4. จำนวนผู9เข9ารับการฝEกอบรม  

รุ?นละ 40  คน 

5. คุณสมบัติของผู9เข9ารับการฝEกอบรม 

1. ปริญญาตรีไม?จำกัดสาขา 
2. ผูCบริหารทุกระดับ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผูCบริหารฝ�ายต?าง ๆ อาทิ ฝ�ายทรัพยากร

บุคคลฝ�ายพัฒนาองค.กร ฝ�ายกลยุทธ.องค.กร ฯลฯ  

3. เจCาของกิจการ 

4. เจCาหนCาท่ีระดับปฏิบัติการ 

5. ผูCสนใจท่ัวไป 

6. วิธีการฝEกอบรม และระยะเวลาการฝEกอบรม   

อบรม Online ผ?านระบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.     

จำนวน  2 วัน  เวลา 09.00-16.00 น. 

*วันและเวลาของการฝ0กอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที ่www.training.nida.ac.th 

7. วิทยากร  

รศ.ดร.จุฑาพรรธ. ผดุงชีวิต 
 

8. คPาธรรมเนียม 

ท?านละ 3,500.-บาท  

(ศิษยCเกDาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรCแนบสำเนาใบปริญญาบัตรแนบมาพรMอมใบสมัคร ท"านจะได)สิทธิ์ลด 10%) 

9. การรับรองผลการฝEกอบรม 

ผูCผ?านการฝ�กอบรมจะตCองมีเวลาในการเขCารับการฝ�กอบรมและเขCาร?วมกิจกรรมในหลักสูตรไม?นCอยกว?า

รCอยละ 85 ของระยะเวลาการฝ�กอบรมทั้งหมดจึงจะไดCรับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝ�กอบรมจาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
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10. การสมัครและการชำระคPาธรรมเนียม 

1  การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ไดCท่ี  www.training.nida.ac.th 

 

 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ไดCท่ี  

Line@: Trainingnida   

E-Mail: Trainingnida@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   

ท่ีอยู?: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ช้ัน 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

 

1  การชำระค+าธรรมเนียม    

ท?านสามารถชำระค?าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเขCาบัญชีเงินฝากออมทรัพย. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน

บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร. ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร. สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-023397-2   

และส?ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พรCอมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไปยัง 

Trainingnida@gmail.com หรือส?งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน

เพ่ิมเติมไดCท่ี 0 2727 3232, 02 727 3227  
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ตารางการฝ)กอบรม 

หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะทีมงานด1วยกลยุทธ7การสื่อสารแบบทีมแห>งชัยชนะ" 

(TEAM Competence Development with Winning TEAM Strategic 

Communication) 

อบรม Online ระยะเวลาการฝ)กอบรม 2 วัน 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรH 
 

วัน / เวลา หัวข9อการบรรยาย 

วันท่ี 1 

09.00 – 12.00 น. 

• เกร่ินสู?การพัฒนาทีม  

• ประเภทของทีม 

• การออกแบบทีม  

• การวิเคราะห.โครงสรCาง  

• กระบวนการและการวางบุคคลเขCาสู?ทีม  

• จิตวิทยาและพฤติกรรมการเรียนรูCของทีม 

• แรงจูงใจท่ีจำเป)นต?อการพัฒนาทีมประสิทธิภาพสูง  

• การพัฒนาผูCนำและภาวะผูCนำในทีม  

13.00 – 16.00 น. 
• การออกแบบทีม 

• กิจกรรมเวิร.คชอบปฏิบัติการเชิงกลุ?มของการวิเคราะห. สังเคราะห. 

วันท่ี 2 

09.00 – 12.00 น. 

• การศึกษาความลCมเหลวของทีม  

• ลักษณะของทีมจอมปลอม 

• รูปแบบของป�ญหาในการประชุมทีม  

13.00 – 16.00 น. 

• กลยุทธ.การส่ือสารเพ่ือการสรCางสามัญสำนึก 

• พฤติกรรมของการเป)นสมาชิกในทีมและองค.การท่ีดีท่ีจำเป)นในการพัฒนาทีม

ประสิทธิภาพสูง 

• สรุปการเรียนรูC 
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หมายเหตุ ช?วงเวลาพัก 

 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักช?วงเชCา 15 นาที 

  14.30 – 14.45 น. พักช?วงบ?าย 15 นาที 

  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 60 นาที 
 


