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หลักสูตร The Power of Team (2 วัน 1 คืน)
หลักการและเหตุผล
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ภาวการณ์แข่งขันในเชิงธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมาก ดังนั้นการที่ องค์กรจะประสบความสาเร็จได้นั้น
จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ และปัจจัยสาคัญที่สุดประการหนึง่ ก็คือ ปัจจัย "คน" หรือพนักงานในองค์กร ซึ่งจะต้องได้รับการ
พัฒนาให้เกิดจิตสานึกในการทางานร่วมกันมีทักษะในการทางานเป็นทีม มีภาวะผู้นา ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกันในการ
ปฏิบัติงานและการอยูร่ ่วมกันจะทาให้การทางานร่วมกันในองค์กรมีความสุข ควบคู่กับความมีประสิทธิผลขององค์กร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องตระหนักและให้ความสาคัญ ซึ่งการพัฒนาจะมีหลักในการ
ฝึกอบรมฝึกอบรม 5 ประการ คือ ( KUSAB )
1. การพัฒนาให้พนักงานมีองค์ความรู้เป็นอย่างดี (Knowledge) ต้องมีความรู้ในองค์กรเป็นอย่างดี
2.การพัฒนาความรู้ความเข้าในในงานที่ทาและขอบเขตในการทางานบนความเข้าใจ(Understand)
3.การพัฒนาทักษะในอาชีพที่ทา มีปราบการณ์ มีกระบวนการทางานอย่างมีระบบ ( Skill )
4. การสร้างทัศนคติในการทางานอย่างเป็นระบบ (Attitude ) การสร้างและปรับเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์ถือว่าเป็นเรื่องยาก
ถ้าหากเพียงฟังทางทฤษฎี จาเป็นต้อง Learning by doing
5. การพัฒนาเชิงพฤติกรรม (Behavior ) รู้ไม่สาคัญเท่ากับการนาองค์ความรู้ไปใช้หลังจากการฝึกอบรม
ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้นี้ใช้ระบบ Activity Base Learning การเรียนรูโ้ ดยผ่านกิจกรรม
กิจกรรมสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความเหมาะสม ในการที่จะช่วยสร้างและพัฒนาทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
กิจกรรมการมีส่วนร่วมภายใต้สภาวการณ์ตา่ งๆ ที่ถูกกาหนดขึ้นอย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพ(กาย) และแนวคิดทีม่ ีต่อการ
ทางาน(จิต)

วัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์ทางจิตพิสยั (Affective Domain) เพื่อเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของบุคคลดังนี้
1.เพือ่ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล มุ่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทางาน เพื่อนร่วมงานและองค์กร มีความพึงพอใจและเกิด
แรงจูงใจมุ่งมั่นที่จะทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2.เพื่อก่อให้เกิด Team Spirit และเกิดจิตสานึกในการที่จะทางานร่วมกัน
3.เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญ และความจาเป็นของการทางานร่วมกันเป็นทีม
4.เพื่อสร้างภาวะผู้นาและใช้ภาวะผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ
5.เพื่อเพิ่มสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหน่วยงาน อันจะส่งผลให้ปัญหาความขัดแย้ง และความไม่เข้าใจ
กันภายในองค์กรลดลง
6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนาประสบการณ์ทไี่ ด้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการสร้างทีมงาน
ใน
บรรยากาศของการทางานจริงได้ ภายหลังการฝึกอบรม
7.เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านความคิดในการทางานเพื่อให้เพิ่มผลผลิตขององค์กร
8.เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน Attitude ในการอยูร่ ่วมกันกับความจาเป็นที่ต้องปรับ เพื่อส่งผลให้ผลงานเพิ่มขึ้น
9.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามทิศทางขององค์กร
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คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.เป็นพนักงานในทุกระดับขององค์กร พนักงาน หัวหน้างาน และผูบ้ ริหาร
2.จานวนผู้เข้าฝึกอบรม รุ่นละ ไม่เกิน 100 ท่าน

เนื้อหาหลักสูตร
เนื้อหาวิชาของการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมที่เน้นให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ ในการพัฒนาทักษะในการทางานให้
สามารถผลผลิตเดิมที่มีอยูเ่ พิ่มขึ้น โดยเริ่ม จากทราบถึงตัวตน วิเคราะห์ตนเอง ทราบทัศนคติของตนเอง การอยู่ในสังคม การทางาน
ร่วมกันเป็นทีม การสร้างทัศนคติทดี่ ีในการทางาน การเข้าใจตนเองและแนวทางการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการสร้าง และพัฒนา
ทีมงาน จากประสบการณ์ตรงของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างการร่วมฝึกอบรม (เน้นผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้) โดยประกอบด้วยการร่วมกิจกรรมประมาณ 60% และการอภิปรายบรรยาย 40% ซึ่งมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1.การเข้าใจตนเองและแนวทางการพัฒนาตนเอง การรู้ ตัวตน ความคิด ทัศนคติของตน และสังคมที่ตอ้ งทางานร่วมกัน โดย
การใช้หลัก ของการ Brainstorming ทฤษฎีของ Nonaga การดึงความคิดโดยมีส่วนร่วมส่วนใหญ่ แล้วนามาจัดลาดับความสาคัญ
ความเห็นพ้องต้องกัน (Consensus) แนวความคิดจุดเริ่มการพัฒนา
การใช้ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ ( Maslow ) ทั้ง 5 ขั้น รวมทั้งความแตกต่างของมนุษย์
2.การสร้างทัศนคติที่ดีในการทางานร่วมกัน การทาสร้างแนวความคิดของการทางานเชิงระบบ ซึ่งการทางานจะประสบ
ความสาเร็จได้ดีนั้น ส่วนใหญ่ใช้ Damming Cycle Plan Do Check Action หรือกันว่า PDCA
หากพนักงานมีทัศนคติกระบวนการคิดเชิงระบบ จะทาให้องค์กรขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3.หลักการทางานเป็นทีมและทักษะในการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ความเข้าใจและหลักการทางานเป็นทีมต้องมีปัจจัย
ในการทางาน
4.การสื่อข้อความและการสั่งงาน สอนงาน
5.การขจัดความขัดแย้งในการทางานร่วมกัน

วิธีการในการฝึกอบรม
เป็นการฝึกอบรมแบบ Experiential โดยที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเรียนรู้จากการเข้าร่วมทากิจกรรม แบบ Active learning
Activities คือ
1.การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) โดยการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสว่ นร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น
2.เกมด้านพฤติกรรมศาสตร์และการจัดการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ละลายพฤติกรรมและเรียนรู้การทางานร่วมกับ
ผู้อื่น ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเรียนรู้จากตนเอง และเพื่อนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่รสู้ ึกว่าถูกสอน และวิทยากรจะสรุปความรู้ที่
ได้รับจากเกม
3.การอภิปรายร่วมกันภายในกลุม่ และระหว่างกลุ่ม
4.การระดมสมอง (Brain Storming)
5.การใช้ระบบแนวความคิดรวบยอด (AIC) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนที่เข้าร่วมรับการ
ฝึกอบรม ขอบคุณบริษัทที่เห็นความสาคัญของพนักงาน พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายที่จะนาความรู้จากการฝึกอบรมไปปฏิบตั ิในการทางานจริง
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นอกจากนี้ กระบวนการฝึกอบรมของหลักสูตรยังได้เน้นเรื่องกฎระเบียบ กติกาการอยู่ร่วมกันด้วยความเห็นใจซึ่งกันและกัน
ภาระผูกพันที่ต้องรับผิดชอบในลักษณะของทีมงาน โดยการนากิจกรรม และเกมมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างบรรยากาศของการทางานเป็น
ทีม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน 1 คืน โดยเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกปฏิบตั ิระหว่างการ ฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมสามารถนาหลักการและเทคนิคทีไ่ ด้รับ ไปปรับประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานจริงอย่างได้ผล (แต่ทั้งนี้เวลาที่ใช้อาจ
ปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม)

สถานที่ฝึกอบรม
ควรเป็นการจัดฝึกอบรมในห้องประชุมส่วนใหญ่ และควรมีสถานทีภ่ ายนอกบ้างเล็กน้อย จะทาให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม ได้ สาระ
ประโยชน์ดังต่อไปนี้
1.เรียนรู้จากความเป็นจริง มีทักษะในการทางานมากขึ้น
2.เรียนรู้จักตนเองและฝึกหัดการควบคุมตนเอง (Self Control)
3.เรียนรู้การปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น (Ability to work with people)
4.เรียนรู้และฝึกการทางานเป็นทีม โดยการปฏิบัติจริง มิใช่เป็นแต่เพียงทฤษฎีหรือหลักการ
5.เรียนรู้และฝึกการวางแผนที่ดี รัดกุม สามารถปฏิบตั ิได้ ตรวจสอบได้และปรับแผนได้
6.เรียนรู้การปฏิบตั ิงานภายใต้สภาวะที่มีข้อมูล หรือทรัพยากรที่จากัด
7.เรียนรู้ธรรมชาติความเป็นจริงของมนุษย์ เช่น ความแตกต่าง ความเหมือน ข้อจากัด จุดเด่น หรือ
ความสามารถพิเศษเฉพาะคน การแสดงออกเมื่อเหน็ดเหนื่อยหรือมีอารมณ์
8.เรียนรู้ธรรมชาติของการแข่งขัน การฝึกปฏิบตั ิตนให้เป็นคนช่างสังเกต การรูจ้ ักคิดสร้างสรรค์ การมีความละเอียดรอบคอบ
ตลอดจนฝึกการใช้ไหวพริบปฏิภาณ ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
9.ฝึกการเป็นคนมีเหตุผล ฝึกการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยการปรึกษาหารือร่วมกัน รวมทั้งฝึกการกล้าที่จะตัดสินใจ
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ โดยมีพื้นฐานบนข้อเท็จจริง มิใช่จากพื้นฐานความรูส้ ึก
10.ฝึกปฏิบัติการอยู่ในกฎระเบียบ กติกา การรักษาเวลา ตลอดจนการบริหารเวลาฝึกความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองเห็น จุดอ่อนหรือจุดบกพร่องของตนเอง พร้อมทั้งการเปิดใจกว้างทีจ่ ะยอมรับปรับปรุงแก้ไขตนเองและ
ทีมงาน
11.ทดสอบความมีมานะอดทน อดกลั้น ไม่ย่อท้อต่อความลาบาก และการมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะเอาชนะต่อปัญหาหรือ
อุปสรรคต่างๆ
12.ฝึกทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีต่อกัน เช่น การรู้จักทักทาย การรู้จักให้เกียรติยกย่อง ชื่นชมยินดี ซึ่งกันและกัน
13.เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน โดยร่วมทั้งทุกข์และสุข ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน ตลอดจนฝึก
วิธีการแสดงออกที่เหมาะสม
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Tel: 02-194-5131 Hot Line: 086-987-0898 Email: perfect.training.team@gmail.com
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
-

55,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) (ราคาสาหรับไม่เกิน 100 ท่าน)

ประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากรจานวน 1 ท่าน
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากรจานวน 5 ท่าน
อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม
ค่าเดินทาง (ระยะไม่เกิน 300 กิโลเมตร)

บริการพิเศษจากเรา
-

จัดทาเอกสารพร้อมวิเคราะห์ และสรุปการประเมินผลหลังการฝึกอบรม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

-

จัดทาเอกสารรับรองหลักสูตรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อขอลดหย่อนภาษี 200% ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ออกหนังสือรับรองการฝึกอบรม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

-

จัดทาวุฒิบัตรสาหรับผู้ทผี่ ่านการฝึกอบรม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะหลักสูตร 12 ชั่วโมงขึ้นไป
จัดทาวุฒิบัตรหลักสูตรทั่วไปค่าใช้จ่ายในการออก 500 บาทต่อหลักสูตร ไม่เกิน 30 ท่าน / 1,000 บาท สาหรับ 50 - 70
ท่าน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สามารถพัฒนาทักษะในการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
สามารถพัฒนาทัศนคติในการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
มีหลักการทางานที่มีประสิทธิภาพ
สามารถสร้างสมรรถภาพในการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างดี
การใช้ทฤษฎีต่างๆในการบริหารการจัดการในองค์กร
สามารถเพิ่มผลผลิตขององค์กรได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สถาบันจัดฝึกอบรม Perfect Training
เรื่องอบรม คิดถึง Perfect Training

