
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การพัฒนาทักษะดานความรวมมือเพ่ือสนับสนุน  

การทํางานเปนทีมและการทํางานขามสายงาน (Cross Functional Team)  
รุนท่ี 1 วันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. 

รุนท่ี 2 วันพฤหัสบดีท่ี 9 กุมภาพันธ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ หองประชุม 2 – 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท ชั้น 4 

จัดโดย สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
******************************************* 

 

1. หลักการและเหตุผล 
      

องคกรสมัยใหมท่ีมีการกําหนดเปาหมายและกลยุทธรวมกันในการทํางาน ผูบริหารสวนใหญ 
ตางตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันท่ีหลากหลายมากข้ึน  องคกรท่ี
จะประสบความสําเร็จไดนั้น ตองอาศัยคนทํางานท่ีมีทักษะการทํางานอยางมืออาชีพ โดยมีสวนรวมในการเปน
เจาของเพ่ือใหงานบรรลุมุงสู เปาหมายขององคกร  การมีทักษะการทํางานเปนทีมใหเปนหนึ่งเดียวกัน 
(Teamwork) มีทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) เพ่ือถายทอดขอมูล แนวคิด เพ่ือสรางความเขาใจ
อันดีระหวางกัน เกิดการประสานงานท่ีดี (Coordination) ตลอดจนมีทักษะในการควบคุมอารมณและบริหาร
จัดการตนเองไดดี สามารถสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางานรวมกัน  

 

 หลักสูตร การพัฒนาทักษะดานความรวมมือเพ่ือสนับสนุน การทํางานเปนทีมและการทํางาน
ขามสายงาน (Cross Functional Team) เปนหลักสูตรท่ีออกแบบมาเพ่ือมุงเนนการเสริมทักษะสําคัญของ
คนทํางานยุคใหม ใหมีเปาหมายในการทํางาน สามารถดําเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด  โดยการสื่อสารและประสานงานกับทุกระดับ ไมวาจะเปนสวนงานเดียวกันหรือขามสายงาน 
(Cross Functional Team) ตลอดจนมีทักษะในการบริหารจัดการตนเองท่ีดีเพ่ือมุงสูเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ดวยความสําคัญดังกลาวสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จึงกําหนดจัดโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะดานความรวมมือเพ่ือสนับสนุน การทํางานเปนทีมและการทํางานขาม
สายงาน (Cross Functional Team) สําหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสภากาชาดไทยมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
จํานวน 2 รุน รุนละ 30 คน  
 

2. วัตถุประสงค 
 

2.1 เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเรียนรูการทํางานรวมกัน การรับฟง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
สมาชิกในทีม และการเชื่อมความสัมพันธระหวางฝายท่ีเก่ียวเนื่องกัน 

2.2 เพ่ือใหผูเขาอบรมมีทักษะและเขาใจกระบวนการสื่อสาร สามารถแสดงออกไดอยาง
เหมาะสม กอใหเกิดการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือใหผูเขาอบรมมีทัศนคติและทักษะในการทํางาน สามารถบริหารจัดการตนเองไดดี  
เพ่ือมุงสุเปาหมายขององคกรได 
 

3. หัวขอและเนื้อหาการอบรม 
 

3.1 Check in กิจกรรมสัมพันธ กิจกรรมสงเสริมใหกลาแสดงออก สรางความสนิทสนมคุนเคย
ใหรูจักกันมากข้ึน ระหวางเพ่ือนรวมงานท่ีอยูในหนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงาน ปรับทัศนคติเพ่ือให
ตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานรวมกันแบบขามสายงาน 
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3.2 เรียนรูตัวเอง เพ่ือเขาใจผูอ่ืน...จุดเริ่มตนของ “Teamwork”  

• Generation @ Work : ตางคน ตางวัย จะอยูรวมกันอยางไรดี 

• เทคนิคการผสานทีมงานตางวัยใหไดใจ และไดงาน 
3.3 เรียนรู “เทคนิคการทํางานรวมกันแบบขามสายงาน กระบวนการสรางทีมเพ่ือความยั่งยืน”  

• ความสําคัญของ “การทํางานรวมกันแบบขามสายงาน” 
กิจกรรม “อกเขา อกเรา” การฝกมองภาพการทํางานท้ังระบบ เพ่ือปรับใชในการทํางาน 

และแนวทางการทํางานรวมกันเพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงในทีมงาน 

• เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานเพ่ือใหไดท้ังใจ ไดท้ังงาน 
กิจกรรม “คุณเปนคนสไตลไหน” เขาใจและเรียนรูเทคนิคการสื่อสารกับคนแตละสไตล

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประสานงานแบบขามสายงาน 

• การทํางานรวมกันแบบขามสายงาน กระบวนการสรางทีมเพ่ือความสําเร็จอยางยั่งยืน 
กรณีศึกษา : รูปแบบการทํางานแบบขามสายงานแบบตางๆ (Cross Functional Approach) 

  Workshop : สรางสรรคแบบจําลอง Team Alignment ขององคกร 
  

 4. คุณสมบัติและจํานวนผูเขารับการอบรม 
 

 4.1 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย มาแลวไมนอยกวา 1 ป จํานวน 2 รุน ๆ ละ 30 คน 
  4.2 สามารถเขารับการอบรมไดตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 100 % (6 ชั่วโมง) 

 

5. วิทยากร 
5.1 ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 
กรรมการผูจัดการ บรษัิท ดิ อัลทิเมท ลีดเดอร จํากัด  

   วิทยากรและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาศักยภาพผูนํารุนใหมและการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ 
5.2 ผูชวยวิทยากร 

 

6. วัน เวลาและสถานท่ี 
 

 รุนท่ี 1 วันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. 
 รุนท่ี 2 วันพฤหัสบดีท่ี 9 กุมภาพันธ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ หองประชุม 2 – 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท ชั้น 4 สํานักงานบริหารทรพัยากรบุคคล 
 

7. วิธีการอบรม 
 

7.1 บรรยายแนวคิดหลักการ 30% 
7.2 กรณีศึกษา 30% 
7.3 ประยุกตหลักการและแนวคิดผานการฝกปฏิบัติ/Workshop 40% 

 

8. การประเมินผล 
 

 8.1 แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 
 8.2 แบบทดสอบกอนและหลังการเรียนรู (Pretest-Posttest) 
 

9. เกณฑการผานการอบรม 
 

9.1 ตองเขาอบรมแบบ Onsite ครบตามที่หลักสูตรกําหนดตลอดระยะเวลาของหลักสตูร 
100 % (6 ชั่วโมง) 

9.2 ตองผานเกณฑแบบทดสอบหลังการเรียนรู Posttest ตั้งแต 80% ข้ึนไป  
  ผูเขารับการอบรมตองผานเกณฑการอบรมท้ัง 2 ขอ จึงจะไดรับใบประกาศนียบัตรออนไลน 
 (E-certificate) จาก Application V TRC โดยอัตโนมัติ 
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10. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

 ผูอํานวยการสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
 

11.  ผูเสนอโครงการ 
 

หัวหนาฝายพัฒนาศักยภาพบุคลากร สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
 

12. ผูดําเนินการและประสานงานโครงการ  
 

 12.1 นางปรียาภรณ  วสุนธราพร หัวหนางานศูนยการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ 
 12.2 นางสาวศศิธร   จํานงครักษ บุคลากร 5 
 ศูนยการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ ฝายพัฒนาศักยภาพบุคลากร สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
สภากาชาดไทย โทร. : 0 2256 4055-6   Email: HRD@redcross.or.th    Website http://hrtrcs.redcross.or.th 

 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

ผูเขาอบรมสามารถทํางานรวมกันแบบขามสายงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานใหสูงข้ึน และสงผลใหเกิดความเขาใจระหวางบุคคลและพรอมจะปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน เกิดความรวมมือ
ในการทํางานแบบขามสายงานระดับองคกร 
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กําหนดการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร การพัฒนาทักษะดานความรวมมือเพ่ือสนับสนุน  
การทํางานเปนทีมและการทํางานขามสายงาน (Cross Functional Team)  

รุนท่ี 1 วันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. 
รุนท่ี 2 วันพฤหัสบดีท่ี 9 กุมภาพันธ 2566 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ หองประชุม 2 – 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท ชั้น 4 
จัดโดย สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 

 

********************* 
ลําดับ วัน / เวลา กิจกรรม 

1 รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี  
5 – 7 กุมภาพันธ 2566 
------------------------------------- 
รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 
6 – 8 กุมภาพันธ 2566 

ทําแบบทดสอบกอนการเรียนรู (Pretest) ผานระบบ V TRC Learning 
ข้ันตอน : 

1. เขา APP V TRC หรือ www.vtrc.redcross.or.th 
2. เขาใชงานสําหรับบุคลากร 
3. ใสรหัสบุคลากร (ตัวเลข 7 หลัก) 
4. ใสรหัสผาน 
5. เลือกเมนูหลักสูตร   

     6. เลือกเช็กอินเพ่ือเขาหลักสูตร การพัฒนาทักษะดานความรวมมือ 
เพ่ือสนับสนุนการทํางานเปนทีมและการทํางานขามสายงาน  
(Cross Functional Team) 

2 รุนท่ี 1  
วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2566 
------------------------------------- 
รุนท่ี 2  
วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2566 

08.30 - 09.00 น. ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
09.00 - 12.00 น. Check in กิจกรรมสัมพันธ 

เรียนรูตัวเอง เพ่ือเขาใจผูอ่ืน...จุดเริ่มตนของ “Teamwork” 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.  เรียนรู “เทคนิคการทํางานรวมกันแบบขามสายงาน กระบวนการ
สรางทีมเพ่ือความยั่งยืน” 
16.00 – 16.30 น.  สรุปบทเรียน ถาม – ตอบ  
พักรับประทานอาหารวาง (เชา) 10.30 – 10.45 น. (บาย) 14.30 – 14.45 น. 

3 รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 
9 – 11  กุมภาพันธ 2566 
------------------------------------- 
รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 
10 – 12 กุมภาพันธ 2566 

ทําแบบทดสอบหลังการเรียนรู (Posttest) ผานระบบ V TRC Learning 
ข้ันตอน : 

1. เขา APP V TRC หรือ www.vtrc.redcross.or.th 
2. เขาใชงานสําหรับบุคลากร 
3. ใสรหัสบุคลากร (ตัวเลข 7 หลัก) 
4. ใสรหัสผาน 
5. เลือกเมนูหลักสูตร  

     6.เลือกเช็กอินเพ่ือเขาหลักสูตร การพัฒนาทักษะดานความรวมมือ 
เพ่ือสนับสนุนการทํางานเปนทีมและการทํางานขามสายงาน  
(Cross Functional Team) 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 


