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หลักสูตร การสร้างจิตสานึกรักองค์กรและจิตสานึกความเป็นเจ้าของ
(Organization Awareness & Ownership Mindset)
หลักการและเหตุผล
ในสภำวะกำรณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว องค์กรต้องปรับกลยุทธ์และบริหำรกำร
เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม แต่กำรบริหำรและขับเคลื่อนองค์กรไปข้ำงหน้ำนั้นไม่สำมำรถทำได้เพียงผู้บริหำรเท่ำนั้น
แต่ต้องอำศัย บุคลำกรทุกท่ำน เพรำะฉะนั้นมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องให้ บุคลำกรในองค์กร มีควำมพร้อม ทั้งควำมรู้
ควำมสำมำรถ และ ทัศนคติที่ดี จึงจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
จิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกควำมเป็นเจ้ำของ เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรทำงำน
เพื่อให้องค์กรก้ำวไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงมั่นคง เพรำะหำกว่ำ บุคลำกรในองค์กร มีจิตสำนึกเรื่องดังกล่ำวที่ดีแล้ว ย่อมสร้ำง
ผลตอบกลับในเชิงบวก ซึ่งจะทำให้ฝ่ำยบริหำร ง่ำยต่อกำรสื่อสำรวิสัยทัศน์ ง่ำยต่อกำรบริหำรจัดกำร และ ข้อดีอื่นอีก
มำกมำยๆ ทั้งในด้ำนกำรบริหำรและด้ำนกำรเพิ่มผลผลิตในองค์กรด้วย
ซึ่งในหลักสูตร “กำรสร้ำงจิตสำนึกรักองค์กรและจิตสำนึกควำมเป็นเจ้ำของ” นี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นกำรปรับ
มุมมองและทัศนคติในกำรทำงำนที่ดี พร้อมทั้งแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพตนเอง รวมไปถึงเทคนิคกำรทำงำน
ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้บุคลำกรทุกท่ำนมองภำพใหญ่ร่วมกัน เพื่อควำมสำเร็จขององค์กรอย่ำงยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมเข้ำใจ และมีควำมรู้สึกในด้ำนดีต่อองค์กร นำไปสู่กำรปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำใจว่ำหำกเกิดควำมรู้สึกในด้ำนลบต่อองค์กร จะเกิดผลกระทบต่อตัวเองอย่ำงไร
3. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำตนเอง เพื่อควำมสำเร็จในกำรทำงำน
4. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนอย่ำงมุ่งมั่นให้กับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรม
พนักงำนทุกระดับในองค์กร (ไม่เกิน 40 ท่ำนต่อรุ่น)
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หัวข้อการฝึกอบรม
Module 1 : เปลี่ยนมุมคิด ชีวิตเปลี่ยน (กระบวนการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด)
• Ice breaking activity : กิจกรรมแนะนำตัว
• อิทธิพลของควำมคิด ต่อ ชีวิตของมนุษย์ & รูปแบบกำรเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์
• คุณลักษณะของคนที่ประสบควำมสำเร็จ กับ คนที่ล้มเหลว ในกำรทำงำน
• สมกำรพัฒนำศักยภำพในกำรทำงำน
• Work shop : พนักงำนมืออำชีพ 3 มิติ (ตนเอง ทีมงำน องค์กร)
Module 2 : จิตสานึกรักองค์กร และ จิตสานึกความเป็นเจ้าของ
• บทบำทและควำมรับผิดชอบ สำคัญต่อควำมสำเร็จขององค์กร
• องค์กรให้อะไรกับเรำบ้ำง
• ในฐำนะเรำเป็นเจ้ำของร่วม เรำควรปฏิบัติตัวอย่ำงไรในกำรทำงำน
• ทศลักษณ์ที่ดีของเจ้ำของกิจกำรร่วม(หุ่นส่วน) (ทำอย่ำงนี้ แล้วได้อะไร)
• Work shop เมื่อเรำรัก...... เรำจะปฏิบัติกับสิ่งนั้นอย่ำงไร
- หำกเรำรักตัวเอง เรำจะปฏิบัติอย่ำงไรกับตัวเอง
- หำกเรำรักใคร เรำจะปฏิบัติอย่ำงไรต่อเขำ
- หำกเรำรักงำนของเรำ เรำจะปฏิบัติอย่ำงไรกับงำนของเรำ
- หำกเรำรักองค์กร เรำจะปฏิบัติอย่ำงไรกับองค์กร
Module 3 : การทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
• สมกำรในกำรสร้ำงทีม (กำรสื่อสำรที่ดี + กำรประสำนงำนที่ดี = ควำมสำเร็จ)
• 6 ขั้นตอนทำงำนเป็นทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
• พลังของกำรทำงำนเป็นทีม 3 มิติ (ตัวเอง , ทีมงำน , องค์กร)
• Learning by activity : องค์กรในฝัน (พร้อมนำเสนอ)
• สรุปกำรเรียนรู้ "องค์กรเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ที่องค์กรมีชีวิตขึ้นมาได้เกิดจากพวกเราทุก
คน งั้นอยู่ที่พวกเราทุกคนแล้วล่ะว่า จะให้ชีวิตนี้ดีหรือแย่ แต่อย่าลืมว่าถ้าเขาแย่เราก็แย่ด้วย"
• กิจกรรม Commitment : เรำจะส่วนร่วมพัฒนำบ้ำน(องค์กร) หลังนี้ให้ดีขึ้นอย่ำงไร
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ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม

6 ชั่วโมง

รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยำยแบบมีส่วนร่วม(ผ่ำนกำรเล่ำเรื่องแบบ Story Telling)

40%

กิจกรรมระดมสมอง Workshop และกำรนำเสนอผลงำนกลุ่ม

40%

เกมส์ด้ำนพฤติกรรมศำสตร์

20 %

บริการพิเศษจากเรา
- จัดทำเอกสำรพร้อมวิเครำะห์ และสรุปกำรประเมินผลหลังกำรฝึกอบรม ฟรี! ไม่มีค่ำใช้จ่ำย
- จัดทำเอกสำรรับรองหลักสูตรกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เพื่อขอลดหย่อนภำษี 200% ฟรี! ไม่มีค่ำใช้จ่ำย
- ออกหนังสือรับรองกำรฝึกอบรม ฟรี! ไม่มีค่ำใช้จ่ำย
- จัดทำวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ฟรี! ไม่มีค่ำใช้จ่ำย เฉพำะหลักสูตร 12 ชั่วโมงขึ้นไป
- จัดทำวุฒิบัตรหลักสูตรทั่วไปค่ำใช้จ่ำยในกำรออก 500 บำทต่อหลักสูตร ไม่เกิน 30 ท่ำน / 1,000 บำท
สำหรับ 50 - 70 ท่ำน

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

สถำบันจัดฝึกอบรม Perfect Training
เรื่องอบรม คิดถึง Perfect Training

