Happy Workplace

หลักสู ตร

Course outline
Happy workplace: องค์ กรแห่ งความสุ ข 8 ประการ
(หลักสู ตร 1 วัน)
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หลักการและเหตุผล
พนักงานทุกคนควรมีบทบาทในการผลักดันให้องค์กรประสบความสาเร็ จ มีการปฏิบตั ิงานที่มีพลัง มี
ชีวติ ชีวา ตั้งใจ ขยันขันแข็ง เต็มไปด้วยความกระตือรื อร้น แต่ในความเป็ นจริ ง ทุกองค์กรยังมีพนักงานบางส่ วน
ที่ปฏิบตั ิงานอย่างไม่ต้ งั ใจ สร้างผลงานได้ไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ ด้วยเหตุที่พฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนได้รับ
อิทธิ พลจากแรงจูงใจและสิ่ งกระตุน้ จากจิตสานึกของตัวพนักงานนั้นเองและจากแรงจูงใจภายนอก รวมไปถึง
การได้รับอิทธิ พลจากสภาพการณ์ต่างๆ ขององค์การทั้งทางกายภาพและสังคม หากเราสามารถสรรสร้างปั จจัย
เหล่านี้ให้กลายเป็ นแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดปั ญญาที่งดงาม สร้างประโยชน์ให้กบั ชีวติ และการงานได้อย่าง
สู งสุ ด เป็ นรู ปธรรม ก็จะนาไปสู่ ความสาเร็ จในชีวติ ของพนักงานและขององค์กรโดยรวม
วิทยากรจึงได้พฒั นาหลักสู ตร องค์ กรแห่ งความสุ ข 8 ประการ (Happy Workplace) จะช่วยสร้าง
จิตสานึกในความรักและผูกพันของพนักงานให้เกิดมีข้ ึนกับองค์กร พนักงานมีความสุ ขในการทางาน มีการ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อได้รับทราบแนวคิดทัศนคติและหลักการในการสร้างองค์กรแห่งความสุ ข
2. เพื่อได้ทราบแนวปฏิบต
ั ิ และร่ วมทากิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ ในการสร้างองค์กรแห่งความสุ ข
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ และประสบการณ์ในการกาหนดนโยบายและสร้างองค์กรแห่ งความสุ ข
1.

เนือ้ หาของหลักสู ตร
1.

หลักการและแนวคิดการสร้ างองค์ กรแห่ งความสุ ข 8 ประการ

(Principles and 8 Concepts of the Happiness Organization) Happy Body

(สุ ขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรง

ทั้งกายและจิตใจ
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บรรยาย หลักการและแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุ ข 8 ประการ
(นา้ ใจงาม) มีนา้ ใจเอือ้ อาทรต่ อกันและกัน
กิจกรรม 5 G เพื่อสร้างบัญชีออมใจ สร้างความไว้วางใจ (Trust)
2. Happy Heart

(ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมัน่ คง
บรรยาย แบบอย่างครอบครัวมีสุข และ สร้างความเหมือน ประสานความต่าง ในครอบครัว
การบริ หารอารมณ์ ทักษะการสื่ อสารในครอบครัว
3. Family

(ปลอดหนี)้ มีเงินรู ้จกั เก็บ รู ้จกั ใช้ ไม่เป็ นหนี้
บรรยาย 6 ทักษะทางการเงิน
4. Money

(หาความรู้ ) การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา
กิจกรรม วางแผนชีวติ และการทางานด้วย Mind Map (Life & Work Succession Plan)
5. Happy Brain

(ผ่อนคลาย) รู ้จกั ผ่อนคลายต่อสิ่ งต่าง ๆ ในการดาเนินชีวติ
บรรยาย ศาสตร์ จิตวิทยาที่ช่วยในการผ่อนคลายเช่น การสัง่ จิตใต้สานึก NLP
6. Happy Relax

(ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดาเนินชีวติ Happy
ความเชื่อ ความศรัทธา หนทางแห่ งอิสระภาพ ของจิตใจ สมอง และร่ างกาย
กิจกรรม เดิน สบาย ใจสงบ พบอิสรภาพ
7. Happy Soul

(สั งคมดี) มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้ อต่อชุมชนที่ตนทางานและที่พกั อาศัย
กิจกรรม สุ นทรี ยสนทนา (Dialogue) เพื่อรับฟัง สรรค์สร้างความเชื่อมโยง สร้างสังคมเอื้อเฟื้ อ จริ งใจ เกื้อหนุน
ฯลฯ
9. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่ งความสุ ข (Successful Experienced in Happiness
8. Happy Society

Organization)

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ ข้าอบรมได้แนวคิด 8 ประการ และการปรับทัศนคติและพฤติกรรมสร้างสุ ขในองค์กร
2. ผูอ้ บรมได้แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อเกิดเป็ นพฤติกรรมสร้างสุ ขในการทางาน
3. ผูเ้ ข้าอบรมได้รับมุมมอง เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการบริ หารและการจัดการให้เกิดเป็ นองค์กรแห่ง
ความสุ ข
4. ผูเ้ ข้าอบรมได้ทากิจกรรมเพื่อสร้างสุ ขในองค์กร และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทนั ทีหลังการอบรม
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รูปแบบการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้ งเพื่อให้ผู ้
เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนาไปปฏิบตั ิตาม อีกทั้งตรงตามเป้ าหมายที่ทางองค์กรได้กาหนดไว้
1. การบรรยายแบบผูอ้ บรมมีส่วนร่ วม Participative Technique
2. ฝึ กปฏิบตั ิทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ท่านอื่นๆ (Work Shop)
3. แสดงการสาธิ ตจาลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
4. ฝึ กปฏิบตั ิพฒั นาร่ างกายและจิตใจ ด้วยเทคนิคระบบโปรแกรมภาษาร่ างกาย และสมอง ( NLP) เพื่อเสริ ม
บุคลิกภาพภายนอก และภายใน
5. สื่ อมัลติมีเดีย

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวิชาการ และ การปฏิบตั ิการ (
ในการอบรม 1 วันเต็ม
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ระยะเวลา
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