Team Building Together (1D)

Course outline หลักสู ตร รวมพลังสร้ างทีมให้ เป็ นหนึ่ง
(Team Building Together)
(หลักสู ตร 1 วัน)
อาจารย์พสิ ษฐิ์ เรื องวิริยะกุล

หลักการและเหตุผล
ในกระบวนการบริ หารงานขององค์กรนั้น “คน” จัดได้วา่ เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า และ มีความสาคัญมาก
ที่สุด สาหรับองค์กร และ หน่วยงานต่างๆ เป็ นอย่างยิง่ เนื่องจาก ทรัพยากรบุคคลเป็ นส่ วนสาคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรนั้นๆ ให้ไปในทิศทางแห่งความสาเร็ จ ด้วยศักยภาพที่เกิดขึ้นของบุคลากรทั้งหมดภายในองค์กร แต่
ปัจจุบนั ปฏิเสธไม่ได้วา่ “คน” ก็เป็ นปั จจัยแห่งปั ญหาทั้งหลาย ทั้งมวล ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง การแข่งขัน แก่งแย่ง ชิงดี
ชิงเด่น อิจฉา ริ ษยา และ ขาดความร่ วมมือ ร่ วมใจกันภายในองค์กร ซึ่ งส่ งผลให้องค์กรนั้นๆ ได้รับผลกระทบทาง
ธุ รกิจ หรื อ ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายขององค์กรได้
ดังนั้น แก่นแท้ของความสาคัญในเรื่ องบุคลากรนี้ จึงต้องมีการสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของ
บุคคลเหล่านั้น เพื่อให้เกิดความร่ วมมือ ร่ วมใจ เข้าอก เข้าใจ ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง ซึ่ งสิ่ งนี้ จะนามาซึ่ งการ
ทางานที่ดี จิตสานึกรักในหน้าที่ และ องค์กร เกิดความร่ ว มมือร่ วมใจ สามารถการทางานร่ วมกันเป็ นทีมได้
เพื่อให้องค์กรสามารถเดินหน้าไปในทิศทางที่ต้ งั เป้ าหมายไว้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ ตามลาดับ …

วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ ที่จะได้ รับ
1. เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ของแต่ละบุคคล มีทศั นคติที่ดีในการทางาน (Attitude) สามารถสร้าง
แรงจูงใจในการทางานได้ (Motivation) ตระหนักในความสาคัญของ ผูบ้ งั คับบัญชา หัวหน้างาน และ
เพื่อนร่ วมงานภายในองค์กร และ รู ้จกั ในจุดที่เป็ นข้อดี และ ข้อด้อยของตนเอง เพื่อปรับปรุ ง แก้ไขได้
2. เพื่อให้ทุกคนได้พฒั นา และ สร้างจิตสานึกในการทางานร่ วมกันของพนักงานในองค์กร โดยจะก่อให้เกิด
ความจงรักภักดีต่อองค์กร (Royalty Organization) อันจะนามาซึ่งคุณภาพ และ ประสิ ทธิภาพของการ
ปฏิบตั ิงาน ได้เรี ยนรู ้ กฎของการอยูร่ ่ วมกันในสังคม และ องค์กร รวมทั้งสร้างความสามัคคี ร่ วมมือ ร่ วม
ใจกันในการทางานร่ วมกันภายในองค์กรนั้นๆ ให้เกิ ดขึ้น
3. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อนั ดี จิตสานึกในหน้าที่ (Awareness) ในภาพรวมขององค์กร และ ลดความขัดแย้ง
ข้อโต้แย้ง ต่างๆ ในการทางานร่ วมกัน (Teamwork) ให้เกิดขึ้นภายใน หน่วยงาน หรื อ องค์กรนั้น
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4. เพื่อเสริ มสร้างการสื่ อสารที่ดีภายในองค์กร รู ้จกั วิธีการพูดกับคนในระดับต่างๆ รู ้เขา รู ้เรา (Behavioral)
การประสานงานที่ดีต่อกันภายในองค์กร เสริ มสร้างความรัก,เคารพในองค์กร ให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน
และ มารยาทต่อหัวหน้างาน และ เพื่อร่ วมงานที่ดีให้เกิดขึ้น
5. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้นาเอาสิ่ งที่ได้ปฏิบตั ิท้ งั หมดนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน ในปัจจุบนั และ ใน
ชีวติ ประจาวัน ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุ ด

ระยะเวลา

1-3 วัน (9:00 – 16:00 น.)

จานวนผู้เข้ าอบรม

ไม่เกิน 100 ท่าน/ต่อรุ่ น * หรื อตามความต้ องการขององค์ กร

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าอบรม

พนักงานทุกระดับภายในองค์กร

หัวข้ อในการฝึ กอบรม
 รากฐานแห่ งชีวติ เริ่มต้ นที่ “ความคิด” และ กับดักในใจของ (Positive Thinking)
1) เปิ ดประตู “ใจ” (ละลายพฤติกรรม เชื่ อมต่ อความรู้ สึกซึ่ งกันและกัน )
2) ทัศนคติที่ดี และ กรอบความคิด (อิทธิ พลของมุมมองความคิดของคนที่มีต่อสิ่ งต่ าง
ๆ)
3) การสร้ างมุมมองความคิดที่ดีในการทางานร่ วมกันในองค์ กร (อย่ างมีความสุข)
 ปลดปล่อยโซ่ พนั ธนาการในการทางานด้ วย “มนุษยสั มพันธ์ กบั การทางานร่ วมกัน”
(Teamwork)
1) “ทีมเวิร์ค” การทางานเป็ นทีม (ทีมอย่ างไรถึงเรี ยกว่ า “เวิร์ค”)
2) มนุษยสัมพันธ์ ที่ดีในการทางาน เพื่อการ “เข้ าใจ” และ “เข้ าถึง” อย่ างถ่ องแท้ ซึ่งกัน
และกัน
3) กิจกรรมระดมสมอง กับ การทางานเป็ นทีม (เกมก็ฮา คนก็เฮ)
 เดินทางสู้ หนทางแห่ งความสาเร็จด้ วย “ความรักความผูกผันกันในองค์ กร และ เคล็ดลับแห่ ง
ความสาเร็จ”
1) กรณี ศึกษาเรื่ อง “ลูกค้ าภายใน” (การประสานงานในการทางานร่ วมกัน )
2) อย่ างไรถึงจะ “สาราญ” อย่ างคน “สาเร็ จ” (ปลุกพลังจากวิทยากรพร้ อมแบ่ งปั น
เรื่ องราวดี ๆ)
3) บทสรุ ปแห่ งการสัมมนา และ อุปนิสัยแห่ งความสาเร็ จ
หมายเหตุ เวลา และ กิจกรรมสามารถปรั บเปลี่ยน และ ยืดหยุ่นได้ ตามสถานการณ์
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รูปแบบในการฝึ กอบรม

เป็ นการฝึ กอบรมโดยให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู ้ เน้น
การบรรยายสลับกับการทากิจกรรม (บรรยาย 30 % กิจกรรม 70 %) เพื่อ
เสริ มสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้พร้อมการนาไปต่อยอดเพื่อการปฏิบตั ิได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

วิธีการฝึ กอบรม

การบรรยายแบบมีส่วนร่ วม (Lecture) / การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop)
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Dynamic Group) / กิจกรรมฐานกลางแจ้ง (Outdoor
Station)
กรณี ศึกษา (Case Study) / การระดมสมอง (Brain storming)
และ การแบ่งปั นประสบการณ์ตรงจากทางวิทยากร (Show & Share)
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