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หลกัสตูรเปลี่ยนดว้ยกัน ไปไดไ้กล Change for success 
 
หลักการและเหตผุล 
 ในแต่ละวันการท างานของพนักงานประจ า ย่อมเกิดภาวะเคยชิน ซ ้ าเดิม ไปจนถึงความเบื่อหน่ายได้หลายด้าน 
ความจ าเจของงาน สภาพแวดล้อมท่ีท างาน ปัญหาแต่ละวันในการท างาน กับภาวะเช่นนี ้หากประกอบกับการไร้แรง
กระตุ้นจากภายใน ยากจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้  
 ในทางจิตวิทยาองค์การนัน้อาจจ าเป็นต้องมีหลายส่วนในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา เช่น ด้านสิ่งแวดลอ้ม,  
สวัสดิการ, วัสดุอุปกรณ์, พืน้ท่ีการท างาน รวมถึงโครงสร้างระบบงาน แต่ปัญหาหลักและเป็นปัญหาหนักท่ีสุดคือ ตัว
บุคคลท่ีหมายถึง ตนเองหรือเพื่อนร่วมงาน และเพือ่นร่วมงานก็หมายถึงทัง้หัวหน้า ลูกน้อง คนในแผนก รวมทัง้คน
นอกแผนกท่ีต้องประสานงาน แม้ว่าวิธีท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหาคนคือการใช้ระบบหรือกรอบการท างาน (Framework) 
เข้าช่วย แต่ก็มีหลายส่วนขาดความเข้าใจ และไม่เห็นความส าคัญจึงท าให้ไม่สัมฤทธ์ิผล และยิ่งหากมีอคติต่อกันยิ่งท าให้
การพัฒนาไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
 ปัญหาของบุคคลหลาย ๆ เร่ืองไม่สามารถท าให้เห็นพ้องหรือยอมรับกันโดยง่ายหากไม่มีหลักการและคนกลาง
รองรับ การได้ลองเปิดใจ เปลี่ยนทัศนคติเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีของการเปลี่ยนแปลง หากตัวบุคลากรเร่ิมมีความเข้าใจไป
ในทางเดียวกัน การพัฒนาไปพร้อมกันกับองค์กรก็จะท าได้ง่ายข้ึน 
 หลักสูตรนีจ้ึงออกแบบมาเพื่อให้เกิดการทบทวนปัญหาทัง้ส่วนบุคคล และต่อเพื่อนร่วมงานบนมิติความเข้าใจ
ระหว่างกัน รวมถึงเข้าใจในมุมมองขององค์กรไปด้วยพร้อม ๆ กัน เพราะการเปลี่ยนแปลงเพยีงล าพังคงไม่อาจท าให้
องค์กรไปได้ไกล 
 

วตัถปุระสงค ์
• เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน 
• สร้างแรงจูงใจในการท างานร่วมกัน 
• สร้างแนวคิดในการพัฒนาทัง้ตนเอง และทีมงาน 
• สร้างมุมมองความเข้าใจต่อองค์กรร่วมกัน 
• เปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วนไปด้วยกัน 
• ส่งเสริมให้พนักงานมีเป้าหมายร่วมกัน 
• เพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรไปในทางท่ีดีข้ึน 
 

กลุม่เป้าหมาย 
กลุ่มงาน, ทีมงาน พนักงานทุกระดับร่วมกัน 
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ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น.  
 
ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9:00-9:15 Open mind แนะน า แลกเปลี่ยน เตรียมความพร้อมสู่การอบรม 

9:30-10:00 ความส าคัญ และความเข้าใจใน
จิตวิทยาการท างาน 

บทน าเพื่อเพื่อความเข้าใจเร่ือง Change 
- หลักการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
- อุปสรรคการเปลี่ยนแปลง 
- Positive Illusions 
- Cognitive Biases 

10:00-12:00 Self Awareness – Empathize 
- The Point of View Paradox 
- The Johari windows 
- The Perspective 

เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน 
- ความขัดแย้งด้านมุมมอง 
- หน้าต่างบุคลิก ท่ีทุกคนมี หลักการเพื่อการเข้าใจ 
- การเปิด เปลี่ยนมุมมองสิ่งต่าง ๆ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อการพัฒนา  

12:00-13:00 พักกลางวัน 

13:00-14:00 สุขภาพจิตในการท างาน เรียนรู้ท าความเข้าใจจิตวิทยาในการท างานของแต่ละบุคคล 
- ความสุข (Happiness) 
- ความเบื่อหน่าย/งาน (Burn out) 
- ความเหน่ือยล้า (Fatigue) 

14:00-14:40 กรอบการท างาน (Framework) ความจ าเป็นและความส าคัญของการมีกรอบการท างาน 
- Job description, SOP, etc. 
- KPI, OKRs 

14.40-15.45 Change together 
- Five Most Important Questions 
- The Teamwork 
- 3 Parts jobs 

เปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน 
- 5 ค าถามส าคัญของธุรกิจเรา 
- การท างานเป็นทีม 
- เรียนรู้หลักการ งาน 3 ส่วน 

15.45-16.00 Open heart – Q&A สรุปแทรกการแสดงความคิดเห็น และบรรยายปิดท้าย 

*อาจมีการปรับให้สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ มีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ พักเบรกตาม
เหมาะสม (ปกติ 10.30, 14.30 น.) 
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รูปแบบการอบรมสมัมนา 
1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 

3. จัดโต๊ะ แบบกลุ่ม (Clusters) หรือ แบบคลาสรูม (Classroom)  
4. การบรรยาย  60 % 
5. กิจกรรมกลุ่ม 40% (ABL : activity based learning) 

 

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
• เปลี่ยนแปลงพัฒนาศกัยภาพท่ีมีในตัวพนักงานให้ออกมามากข้ึน 
• ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท างานของพนักงาน 
• แก้ปัญหาการความเข้าใจในการท างาน 
• ส่งเสริมให้พนักงานมีเป้าหมายในการท างานและการพัฒนา 
• ลดปัญหาบรรยากาศที่ไม่ดีในการท างาน 
• ต่อยอด ทีมงาน แผนก องค์กร บริษัท ไปสู่ความส าเร็จ 
 

วทิยากร 
 อ. ปรีดา ศิริชยัวัฒนานันท์ คลิก๊เพื่อดูประวัติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Version 2304R4 

กรณีต้องการยื่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่ือหลักสูตรนีอ้าจไม่ผ่านการ
พิจารณาในบางพืน้ที่ จ าเป็นต้องมีการปรับ 

ให้สอดคล้องนโยบาย ติดต่อ ขอรายละเอียดหลักสูตร  
“C-03 แบบส่งกรมฯ” 

ได้ทางอีเมล์บริษัท vimamsatraining@gmail.com 
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