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Course outline
หลักสู ตรวัฒนธรรมนำสำเร็จผล
(Smart Culture)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย

อาจารย์ ดร.พัชรี แช่ มช้ อย
วิทยากรอิสระ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

แนวควำมคิด
เมื่อพูดถึง “วัฒนธรรม” คนมักนึกถึงความเป็ นมาที่สืบทอดกันมาจากอดีตสู่ ปัจจุบนั หรื อสิ่ งที่
แสดงรากเหง้าของการประพฤติปฏิบตั ิจากรุ่ นสู่ รุ่นทั้งที่เป็ นวัฒนธรรมดีและไม่ดี แล้วถ้าเป็ นวัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับองค์กรนัน่ คือเรื่ องเดียวกันหรื อไม่?
วัฒนธรรมองค์กร คือวิถีการดาเนินชี วติ ของพนักงานในองค์กรที่มีการถ่ายทอดมาจากพนักงานรุ่ น
ก่อนๆ มายังรุ่ นปั จจุบนั
ซึ่ งการประพฤติถ่ายทอดกันมานั้นมาจากแนวความคิดและความเชื่อร่ วมกัน
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กร
และสะท้อนให้เห็นแบบแผนของในการ
ปฏิบตั ิของพนักงานในองค์กรรวมถึงพฤติกรรมของพนักงาน
ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรที่ดียอ่ มเป็ นตัวส่ งเสริ มวิถีการปฏิบตั ิงานของพนักงานและด้วยการใช้
หลักการกาหนดเป้ าหมายอย่างชาญฉลาดตามหลักของ S.M.A.R.T มาสร้างเป็ นวัฒนธรรมองค์กรจะเป็ นตัว
ช่วยหนึ่งให้พนักงานเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กรอย่างมีเป้ าหมายด้วยสโลแกนว่า “ทาอะไรให้ได้ผล
ทาด้วย SMART”

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลักการของ SMART

http://www.entraining.net/ โทร 02-374-8638 02-732-2345 กด 1

หน้ ำ 1 / 6

วัฒนธรรมนำสำเร็จผล (Smart Culture)

http://www.entraining.net

 เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้ าหมายของแผนกและองค์กร
 สร้างจิตสานึกรักองค์กร เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน
 เกิดความเข้าใจและความสามัคคีภายในพนักงานด้วยกัน
 ช่วยให้พนักงานมีความมัน่ ใจในตัวเองและกล้าแสดงออกมากขึ้น

กรอบกำรดำเนินหลักสู ตร
เน้นเรื่ องคุณค่าในตนเอง มองเห็นประโยชน์ในงานที่ทา และรู ้สึกภักดีต่อองค์กร ทาให้พนักงาน
อยากมีส่วนร่ วมในความสาเร็ จและทางานให้บรรลุตามเป้ าหมายด้วยหลักของ SMART
 S:

Specific

เฉพาะเจาะจง

 M:

Measurable

วัดผลได้

 A:

Attitude

ทัศนคติเชิงบวก

 R:

Relationship

สัมพันธภาพที่ดี

 T:

Team

การทางานเป็ นทีม

เนื้อหาทั้งหมดนี้ จะถูกแปลงเป็ นกิจกรรมที่ให้พนักงานได้ทาร่ วมกัน ทาให้พนักงานมี
ประสบการณ์ในการใช้ SMART และสามารถนาเอาหลักการนี้ไปใช้ได้จริ ง การฝึ กอบรมยังกาหนดให้มี
การจัดตั้งโครงการพัฒนาสภาวะแวดล้อมภายในโรงงานในรู ปแบบที่พนักงานต้องการให้เป็ นและอยากให้
มีข้ ึนภายในองค์กร ซึ่ งเท่ากับเป็ นการต่อยอดนาหลักการ SMART ไปใช้ประโยชน์ในทันที
การอบบรมจะแบ่งพนักงาน 300 คน ออกเป็ น 5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 60 คน
ใช้เวลาฝึ กอบรมต่อกลุ่มประมาณ 1ชัว่ โมง 15 นาที ถึงหนึ่ งชัว่ โมงครึ่ ง จัดแบ่งกลุ่มฝึ กอบรมได้
ตาราง

T
R

S
M
A
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จานวนกลุ่ม (60 คน/กลุ่ม)

วัฒนธรรมนำสำเร็จผล (Smart Culture)
ช่ วงเวลาเข้ าฝึ กอบรม

กลุ่มที่ 1

9.00 – 10.20

กลุ่มที่ 2

10.30 – 12.00

น.

กลุ่มที่ 3

12.30 – 13.50

น.

กลุ่มที่ 4

14.00 – 15.20

น.

กลุ่มที่ 5

15.30 – 17.00

น.

กลุ่มที่ 6

9.00 – 10.20

น.

น.

เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 8 สัปดาห์ (ระยะเวลาเป็ นจาเป็ นสาหรับการสร้างวัฒนธรรม) เพื่อการ
ติดตามความก้าวหน้าของพนักงานและผลสาเร็ จของการทาโครงงานกลุ่มร่ วมกัน

แผนกำรฝึ กอบรม
ครั้งที่ 1

คุณค่าของคนกับผลสาเร็ จของงาน
 ส่ งเสริ มสร้างจิตสานักและกระตุน
้ ให้พนักงานสามารถวิเคราะห์เป้ าหมายในชีวิตส่ วนตน
และเป้ าหมายในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพผ่านกิจกรรม “หัวใจหลากสี ”


ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพส่ วนบุคคลซึ่ งมีผลต่อความสาเร็ จของงาน ผ่านกิจกรรม “ดิน
น้ า ลม ไฟ” ซึ่ งเป็ นกิจกรรมตามธรรมชาติที่สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของคน ตน
องค์กร



ส่ งเสริ มองค์ความรู ้ให้พนักงานทางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ข เข้าใจโลกและชีวติ การ
ทางานที่แท้จริ ง ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ เกิดความสุ ขทั้งร่ างกายและจิตใจ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานใน
การพัฒนาและสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมขององค์กรสื บไป

ครั้งที่ 2

รู ้จกั วัฒนธรรม SMART
 นาเสนอการใช้หลัก SMART กับการทางานให้บรรลุความสาเร็ จ


เทคนิคในการนา SMART ไปใช้งานให้ผล จากการทา Workshop เสนอแนะวิธีและความ
เป็ นไปได้



รู ้จกั กับ S (Specific) เพื่อทาโครงงานที่จาเพาะเจาะจง



ระดมความคิดและสร้างนวัตกรรมแห่งการเรี ยนรู ้ใหม่ ฟัง คิด เข้าใจ นาไปปฏิบตั ิผา่ นสื่ อ
กิจกรรม “บ้านแห่งรัก เสี ยงเพลงแห่งความเข้าใจ”



ร่ วมกันสร้างพันธสัญญาในการพัฒนาองค์กรเพื่อ “ก้าวไปสู่ ความสาเร็ จด้วยกัน”
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ครั้งที่ 3

วัฒนธรรมนำสำเร็จผล (Smart Culture)

เป้าหมายที่วดั ผลได้
 รู ้จก
ั กับ M (Measureable) เพื่อเข้าใจเรื่ องการวัดผลลัพธ์ความสาเร็ จ


แยกความแตกต่างระหว่างเป้ าหมายกับเป้ าหมายที่วดั ผลได้ จากกิจกรรม “รู ้เขา รู ้เรา”



เปลี่ยนเป้าหมายโครงการให้เป็ นเป้าหมายที่เจาะจงและวัดผลได้ โดยใช้กิจกรรม “พอดี
พอใจ”



ครั้งที่ 4

ติดตามผลความคืบหน้าโครงการ ด้วยการทา WORK-OUT

ปลูกทัศนคติเชิงบวกแล้วเก็บเกี่ยวความสาเร็ จ
 รู ้จก
ั กับ A (Attitude) เพื่อกระตุน้ ให้เกิดทัศนคติเชิงบวก ซึ่งเป็ นปัจจัยหรื อเสาเข็มหลักใน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม “Be the Best” ทาดีที่สุด


บันทึกแสตมป์ ที่ดี ๆ ผ่านกิจกรรมลงในกระดาษใจ



ติดตามผลความคืบหน้าโครงการ ด้วยการทา WORK-OUT

ครั้งที่ 5 ทุกสิ่ งเป็ นจริ งได้เริ่ มจากสัมพันธภาพที่ดี
 รู ้จก
ั กับ R (Relationship) เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่ วมงาน ต่อองค์กร


แสดงให้เห็นสัมพันธภาพที่ดีซ่ ึ งกันและกันสามารถเป็ นวัคซี นฉี ดป้ องกันอุปสรรค
นานาประการที่อาจเกิดขึ้นได้



จากสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดความไว้วางใจและความร่ วมมือร่ วมใจ ด้วยกิจกรรม “น๊
อตมนุษย์”



ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

ติดตามผลความคืบหน้าโครงการ ด้วยการทา WORK-OUT

เครื่ องมือกระตุน้ ผลลัพธ์
 สร้างสัญลักษณ์ความสาเร็ จด้วยการแสดงออกของพนักงาน


การสื่ อสารที่เข้าใจช่วยให้งานก้าวหน้าด้วยนวัตกรรมใหม่ของการเรี ยนรู ้



ติดตามผลความคืบหน้าโครงการ ด้วยการทา WORK-OUT

การทางานเป็ นทีม
 รู ้จก
ั กับ T (Team) คือการทางานร่ วมกันเป็ นทีม เป็ นปั จจัยที่ทาให้องค์กรแข็งแกร่ ง
วัฒนธรรมหยัง่ ยืนนาน ผ่านกิจกรรม “ตารางพาเพลิน เดินตามกันไป”


ติดตามผลความคืบหน้าโครงการ ด้วยการทา WORK-OUT
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ครั้งที่ 8

วัฒนธรรมนำสำเร็จผล (Smart Culture)

รางวัลแด่ความสาเร็ จ
 นาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายจากกิจกรรม “ดิน น้ า ลม ไฟ”


ทุกเป้ าหมายมีผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่ดีมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน



ชี้ให้รางวัลของความสาเร็ จ ที่ให้การเรี ยนรู ้และเติบโตแก่พนักงาน

สรุ ปผลการทาโครงการที่ผา่ นมาตลอดทุกสัปดาห์

แนวทำงกำรฝึ กอบรม


การฝึ กอบรม ใช้แนวทางการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) ให้ผฝู ้ ึ กอบรมเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
ซึ่ งผูฝ้ ึ กอบรมสามารถนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้ทนั ที ตามที่ตวั เองรู ้สึกว่าเหมาะสมกับคุณลักษณะ
ของตัวเอง



วิทยากรใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) เพื่อดึงศักยภาพที่มีอยูใ่ นผูเ้ รี ยนแต่ละคนออกมาโดย
ทาให้ผฝู ้ ึ กอบรมมองเห็นตัวเอง อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตัวเอง
และสร้างทัศนคติเชิงบวกที่ถูกต้องต่อตนเองและอาชีพการงาน

วิทยากรดาเนิ นเนื้ อหาโดยใช้กิจกรรม (Activities) เป็ นหลัก เพื่อให้สมองตื่นตัวพร้อมเปิ ดรับการ
เรี ยนรู ้ใหม่ๆ และยอมรับข้อมูล/ความคิดจากเพื่อนร่ วมงานโดยปราศจากอคติทางความคิด เพราะ
การเคลื่อนไหวทางร่ างกายทาให้วงจรสมองของมนุษย์เคลื่อนไหวและถ่ายเทความคิดได้ดีข้ ึน
 เพิ่มทักษะให้เข้มข้นด้วยการฝึ กทางานเป็ นกลุ่ม (Group Sharing) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การทางานของแต่ละบุคคล ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันจากประสบการณ์จริ งของผูอ้ ื่น ได้ท้ งั
มิตรภาพ ความเข้าใจ ความสนุกสนาน อยากเรี ยนรู ้มากขึ้นและเกิดแรงจูงใจอยากพัฒนาตนเอง
 การฝึ กอบรมใช้การบรรยายนาเสนอพื้นฐานสาหรับสร้างความรู ้และความเข้าใจ ส่ วนทักษะ
สามารถฝึ กฝนได้จากภาคปฏิบตั ิ ผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การอภิปรายนาเสนอ การฝึ กซ้อม, การ
แสดงบทบาทสมมติ และทาเวิร์คชอป เพื่อให้สามารถนาไปฝึ กฝนได้จริ งและต่อเนื่ อง ทาให้เกิด
ความมีวนิ ยั จากการฝึ กฝนด้วยวงจรการทาซ้ า
การท าโครงการกลุ่ ม (Project Base Learning)ระหว่ า งฝึ กอบรม สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมื อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของผูฝ้ ึ กอบรม และเป้ าหมายที่บรรลุผลลัพธ์ได้จะเป็ นตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ผลและประเมินผล
การฝึ กอบรม
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วัฒนธรรมนำสำเร็จผล (Smart Culture)

วิธีกำรประเมินผล
1.
2.
3.
4.

จากผลสะท้อนกลับของกิจกรรมที่ออกแบบในหลักสู ตร
จากงานที่ได้รับมอบหมายและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชวั่ โมงแรกจนสิ้ นสุ ดโครงการ
จากผลสะท้อนกลับในการประเมินผลแบบ 360 องศา จากผูท้ ี่เกี่ยวข้องในทุกส่ วน
จากสถิ ติและตัวเลขที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น สถิ ติคาติ -ชมของลู ก ค้า, การป่ วยสายลาขาดของพนัก งาน
เป็ นต้น

ผลทีค่ ำดว่ำจะได้ รับ
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ของโครงการฯ
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