การทางานอย่ างมีความสุข

Course outline

หลักสู ตรการทางานอย่ างมีความสุ ข
(Happy Workplace Training Workshop)

(หลักสู ตร 1)
โดย
อาจารย์ ดร.พัชรี แช่ มช้ อย
วิทยากรอิสระ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักการและเหตุผล
ในการดาเนินชีวติ และการทางานของบุคคลแต่ละคนย่อมปรารถนาความสุข
ความสดชื่น
ความสมหวังและ
ความสาเร็ จในกิจหน้าที่การงานของตน ซึ่งความต้องการดังกล่าวถือเป็ นพื้นฐานและเป้ าหมายในการทางาน ในแต่ละวันของแต่
ละชีวติ แต่ในบางครั้งและ บ่อยครั้งที่พนักงานหลายต่อหลายคนไม่เข้าใจเป้ าหมายและคุณค่าการทางานที่แท้จริ ง มีมุมมอง
ทัศนคติที่เป็ นลบ ทางานไปวัน ๆ อย่างไร้จุดหมาย ขาดความสุข ซึ่งสามารถก่อผลเสี ยต่อประสิ ทธิภาพการทางานขององค์กร
ดังนั้นหากองค์กรใดมีพนักงานที่มีความสุข มีสภาพจิตที่นอ้ มรับและสูง้ านไม่วา่ งานนั้นจะหนัก จะเหนื่อย ด้วยทัศนคติเชิงบวก
มีใบหน้าที่ยมิ้ แย้มแจ่มใส ทาให้บรรยากาศในการทางานราบรื่ น เป็ นไปด้วยดี แน่นอนว่าองค์กรที่มีพนักงานมีความสุข ดังกล่าว
ย่อมก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและความสาเร็ จในการทางานสมความมุ่งหมายขององค์กรได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์
1.

2.

3.

4.

5.

เพื่อส่งเสริ มให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงการสร้างองค์กรแห่งความสาเร็ จด้วยการที่พนักงานใน
องค์กรมีความสุขกายสุขใจตลอดจนการสร้างจิตวิญญาณการทางานร่ วมกันเป็ นทีมได้อย่างถูกต้องตรงตาม
มาตรฐานขององค์กร
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มความสามัคคีและสร้างบรรยากาศตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดียงิ่ ขึ้นในการทางานเป็ นหมู่
คณะ
เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริ มสร้างทัศนคติที่ดีในการทางานและการอยูร่ ่ วมกันในองค์กร, สังคมและชุมชนได้อย่างมี
ความสุขทุกขณะของชีวติ
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถนาความรู ้ที่ได้รับในหลักสูตรไปปรับประยุกต์ใช้ในการเสริ มสร้างศักยภาพใน
การทางานทาให้เกิดการปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยิง่ ขึ้น
เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างชื่อเสี ยงขององค์กร
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หัวข้ อการอบรม:
 การส่ งเสริ มทัศนคติเชิงบวกในการทางาน
 แนวทางการวิเคราะห์และการสร้างความสุ ขในการทางานร่ วมกัน
 รู ้เขา รู ้เรา พื้นฐานการพัฒนา
 7 หัวใจหลักในการสร้างองค์กรแห่ งความสุ ข
 เทคนิคการส่งเสริ มการสร้างจิตวิญญาณการทางานเป็ นทีมอย่างเป็ นสุ ข

ระยะเวลา: หลักสูตร 1 วัน (9:00 – 16:00 น.)
วิธีการ
(ทฤษฏี 20% เชิงปฏิบัตกิ าร 80%)
 การบรรยาย-สาธิต, ระดมสมอง, เกมประกอบหลักสูตร,กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการแสดงบทบาทสมมติ

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ารับการอบรม:
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องในองค์ กรทุกท่ าน

วิธีการประเมินผล :




จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิ ทธิผลสูงสุด

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ :


ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้
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กาหนดการฝึ กอบรมหลักสู ตร

หลักสู ตรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่ อง
“การทางานอย่ างมีความสุ ข (Happy Workplace Training Workshop)”
ภาคเช้ า

เวลา

หัวข้ อการฝึ กอบรม

กิจกรรม

9:00 – 9:30 น.

กิจกรรมละลายพฤติกรรม
(Indoor & Outdoor)

หัวใจหลากสี ชีวสี ุขขี
เกมประกอบหลักสูตร
(เชียร์.......พร้อม ๆ)

9:30 – 10: 30 น.

 การส่ งเสริ มทัศนคติเชิง

กิจกรรม 10 สถานี

บวกในการทางาน
 แนวทางการวิเคราะห์และ
การสร้างความสุขในการ
ทางานร่ วมกัน
 รู ้เขา รู ้เรา พื้นฐานการ
พัฒนา
(Indoor & Outdoor)

(10 stations)

10:30 – 10:45 น.
10:45 – 12: 00 น.

เกมประกอบหลักสูตร
(มาม่า, เลขห้าพาเพลิน,ต่างมอง
ต่างมุม)

ลักษณะ
และวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
มอบหัวใจให้ท่านละ 3 สี ๆละ 1
ดวง เขียนคาตอบตามวิทยากร
แนะนา เข้าแถววงกลม 2 วง
แชร์หวั ใจซึ่งกันละกัน หมุน
ตามเข็มนาฬิกา
(เพื่อปรับพื้นฐานกายและใจ ทา
ความรู ้จกั กันและแบ่งกลุ่มคละ
ตามประสบการณ์)
แบ่งกลุ่ม 10 กลุ่ม ระดมสมอง ตั้ง
ชื่อกลุ่มสัญลักษณ์และท่านาเสนอ
ของกลุ่ม
ระดมความคิดจากคาถาม จากนั้น
นาเสนอผลงาน
(เพื่อส่งเสริ มทัศนคติเชิงบวก
ความคิดสร้างสรรค์และการทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีม ฝึ กการเป็ นผูใ้ ห้ผูร้ ับ ผูพ้ ดู -ผูฟ้ ังที่มีความสุข จิตใจ
แจ่มใส
ได้ประสิ ทธิภาพ)

Coffee break


เทคนิคการส่งเสริ มการ
สร้างจิตวิญญาณการ
ทางานเป็ นทีม

ทีมจิตกรเอก
“Be the Best” (ทาให้ดีที่สุด)

เกมประกอบหลักสูตร
(หน้ามือหลังมือ, เพราะเธอคือ
ดวงดาว)

ออกแบบภาพและสร้างสรรค์
ผลงานตามที่วทิ ยากรมอบหมาย
พร้อมนาเสนอ
(เพื่อระดมความคิดและส่งเสริ ม
ความรู ้ ความรักในองค์กร)
Be the Best : เป็ นการเล่าเรื่ องและ

คัดเลือกประสบการณ์ที่ดีที่สุดของ
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ทีม (เพื่อปลุกและสร้างจิตวิญญาณ
แห่งความรัก ความเมตตา
ความเห็นอกเห็นใจผ่าน
ประสบการณ์แห่งการเวลากลัน่
ออกมาเป็ นส่วนหนึ่งของ Happy
workplace with team sprit)

ภาคบ่ าย
เวลา
12:00 – 13:00 น.
13:00 – 14:30 น.

หัวข้ อการฝึ กอบรม

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน


7 หัวใจหลักในการสร้าง
องค์กรแห่งความสุข

บ้านนี้มีสุข
และเสี ยงเพลงแห่งความเข้าใจ

(Indoor)

14:30 – 14:45 น.
14:45 – 16:00 น.

ลักษณะ
และวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
ประกวดสร้างบ้าน จากอุปกรณ์
และ concept ที่ได้จากการระดม
สมอง
(เพื่อผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาทักษะ
ที่ได้ศึกษาในภาคเช้ามาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการทางานผ่านสื่ อ
ที่มอบหมายในชั้นเรี ยน)

Coffee break

นาเสนอผลงาน
 ประกาศผลบ้านแห่งรัก
 สรุ ป ตอบข้อซักถาม
 ปิ ดการอบรม
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มอบรางวัลทีมผูช้ นะเลิศ
ช่วงแชร์ประสบการณ์
ที่ได้รับจากหลักสูตร

นาเสนอผลงานสร้างบ้านและ
เสี ยงเพลงแห่งความเข้าใจ
สร้างความประทับใจ ความ
สามัคคีและความทรงจาที่แสนดี
สนทนาแลกเปลี่ยนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
และความประทับใจตลอดจนแชร์
ประสบการณ์พนั ธสัญญาที่จะนา
ความรู ้จากหลักสูตรไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการทางานสนทนา
พูดคุย
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