การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ ความเป็ นเลิศ

Course outline
หลักสู ตรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารแนวรุกเรื่ อง
“เทคนิคการสร้ างแรงจูงใจและจิตสานึกในการทางานด้ วยวิธี 7Q”
(7Q motivativation & sense of working together)

(หลักสู ตร 1วัน)
โดย

อาจารย์ ดร.พัชรี แช่ มช้ อย
วิทยากรอิสระ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักการและเหตุผล
ในการทางานของคนเราทุกคนย่อมต้องการได้รับความสาเร็ จทั้งส่ วนตัวและส่ วนรวม คนแต่ละ
คนทางานย่อมต้องการให้เป็ นที่ยอมรับของเพื่อนร่ วมงาน หัวหน้างาน ได้รับคาชมจากลูกค้า ต้องการ
ความรัก ความเข้าใจและมีความสุ ขใจในการได้ทางานนั้น ๆ แต่คนเราส่ วนมากเช่นกันที่มกั ไม่ค่อยจะ
ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร ไม่เข้าใจและไม่สามารถสร้างแรงจูงใจและจิตสานึกในการทางานได้อย่าง
ถูกต้อง ทาให้เกิดภาวะท้อแท้เบื่อหน่ายในกิจการงานที่ตนเองต้องทาและรับผิดชอบ ทาให้ชีวติ การงาน
ทาให้ผลงานไม่กา้ วหน้าเท่าที่ควร ขาดจิตสานึกความเป็ นเจ้าของ หากองค์กรยังคงปล่อยให้เกิดภาวะ
ดังกล่าวขึ้นกับบุคลากรที่ทรงคุณค่า ย่อมเป็ นสัญญาณอันตรายที่ตอ้ งรี บจัดการแก้ไขโดยเร็ วพลัน
หากองค์กรใดสามารถส่ งเสริ มสร้างแรงจูงใจและปลูกฝังจิตสานึกในการทางาน ทาให้พนักงาน
รู ้คุณค่าของงานรู ้ความสาคัญของตนเองที่มีต่องานนั้น
จนพนักงานสามารดึงศักยภาพของตนออกมา
ใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการนาวิธีการ 7Qมาปรับประยุกต์ใช้ทาให้พนักงานมีคุณธรรม จริ ยธรรม มี
ความคิดสร้างสรรค์และมีสภาพกาย-ใจที่พร้อมจะร่ วมพัฒนาชีวติ ของตนเองควบคู่ไปกับการทางานได้
แล้ว องค์กรนั้นนอกจากจะเป็ นองค์กรที่ส่งมอบคุณค่า คุณงามความดีสู่เพื่อนพนักงาน สู่ ลูกค้าและ
เจ้าของแล้ว ขอให้มนั่ ใจว่าจากผลงานขององค์กรนั้นย่อมจะมีต่อความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์
1.

เพื่อแก้ปัญหาภาวการณ์ขาดแรงจูงใจและจิตสานึกในการทางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ขด้วยเทคนิค
วิธี 7Q
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เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้รับความรู ้ -ความเข้าใจ เกิดทักษะ สามารถวิเคราะห์ตนเองออก บอก
ตนเองได้ตลอดจนสามารถสร้างแรงจูงใจควบคู่ไปกับการมีจิตสานึกในการทางาน ได้อย่างถูกต้อง
แท้จริ ง
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเกิดความรัก ความผูกพันและร่ วมกันสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของในองค์กร
อันมีผลในการส่ งเสริ มเผยแพร่ ชื่อเสี ยงขององค์กรสื บต่อไป

2.

3.

หัวข้ อการอบรม








ค่านิยมขององค์กรกับผลสะท้อนความสาเร็ จส่ วนบุคคล
แนวทางการวิเคราะห์ตนเองเพื่อความสาเร็ จใจชีวติ
แนวทางการเสริ มสร้างทัศนคติเชิงบวก
เทคนิคการพัฒนาบุคลากรเชิ งรุ ก ยุคใหม่
เทคนิคการเสริ มสร้างแรงจูงใจและจิตสานึกในการทางานด้วยวิธี 7Q
เทคนิคการเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่ ง
แนวทางนาความรู ้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง

ระยะเวลา
หลักสู ตร 1 วัน (6 ชัว่ โมง)

วิธีการ (ทฤษฏี 20% เชิงปฏิบัตกิ าร 80%)
การบรรยาย-สาธิต
 ระดมสมอง – เกมประกอบหลักสู ตร - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 การแสดงบทบาทสมมติ


คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ารับการอบรม:
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องในองค์ กร
วิธีการประเมินผล




จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่ มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตามวิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่ รูปธรรมจนเกิด
ประสิ ทธิผลสู งสุ ด
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กาหนดการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบัติการแนวรุ กเรื่ อง
“เทคนิคการสร้ างแรงจูงใจและจิตสานึกในการทางานด้ วยวิธี 7Q”
(7Q motivativation & sense of working together)

เวลา

หัวข้ อการฝึ กอบรม

9:00 - 10:30

น.

Workshop 1 :

กิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์ ,การระดมสมอง
กิจกรรมละลายพฤติกรรม
ค่านิยมขององค์กรกับผลสะท้อนความสาเร็ จส่ วนบุคคล
เทคนิคการวิเคราะห์ตนเองเพื่อความสาเร็ จใจชีวิต





10:30 – 10: 45

น.

พักเบรก

10:45 – 12:00

น.

Workshop 2 :

เกม – กิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์ ,ระดมสมอง
เทคนิคทางการเสริ มสร้างทัศนคติเชิงบวก
เทคนิคการพัฒนาบุคลากรเชิ งรุ ก ยุคใหม่
เทคนิคการเสริ มสร้างแรงจูงใจและจิตสานึกในการทางานด้วยวิธี
7Q





1 :00 – 13: 00

2

น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30

น.

Workshop 3 :




14:30 – 14: 45

น.

พักเบรก

14:45 – 15:45

น.

Workshop

เกม,กิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์ , การระดมสมอง
เทคนิคการเสริ มสร้างแรงจูงใจและจิตสานึกในการทางานด้วยวิธี
7Q (ต่อ)
เทคนิคการเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่ ง

4 : การแสดงบทบาสมมติ
วิเคราะห์กรณี ศึกษาและแก้ไขสถานการณ์
 แนวทางนาความรู ้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชี วิตจริ ง


15:45 – 16:00

น.

ทบทวน-ถามตอบและปิ ดการฝึ กอบรม
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