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หลกัสตูรการท างานรว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ และปรบัเปลีย่นเพือ่ประสทิธภิาพ 
 

หลักการและเหตผุล 
“องค์กร” คือการท างานร่วมกันของบุคลากร แต่การท างานร่วมกันกับการท างานเป็นทีม (Teamwork) นัน้ 

ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน และส่วนใหญ่แล้วรากของปัญหาในองค์กรคือเร่ืองบุคลากรหรือ “คน” ท่ีต้องท างานร่วมกันน่ีเอง แม้
บางส่วน บางทีมจะท างานด้วยกันได้ดี แต่องค์กรมิได้มีเพียง ทีมเดียว, แผนกเดียว หรือ ฝ่ายเดยีว การท างานงาน
ร่วมกันหมายถึงทัง้หมด ทุกทีม ทุกฝ่าย ทุกแผนก 
 โดยปัญหามักเร่ิมจากทัศนคติต่อตนเอง และต่อบุคคลอ่ืนในท่ีท างาน ซ่ึงเม่ือมองลึกลงไปการท างานผิดพลาด 
หรือบกพร่องแม้จะส่งผลต่อการท างาน แต่สามารถแก้ไข พัฒนา ปรับปรุงได้ แต่กลับแย่ลงด้วยปัญหาจากคนน่ีเอง 
ไม่ว่าจะด้านประสานงาน หรือการสื่อสาร เม่ือนัน้อคติย่อมเกิดข้ึน ยิ่งมากข้ึนยิ่งฝังกลายเป็น “ความรู้สึกส่วนตัว” ท่ี
ท าให้ไม่มองเร่ืองงาน เร่ืองเป้าหมาย และการท างานส่วนใหญ่ก็จะต่างคนต่างท า ไม่มีความสุข 

ซ่ึงบุคลากรควรเข้าใจเร่ือง “กระบวนการ” (Process) ว่าทุกผลผลิตของทุกองค์กรย่อมออกมาจาก
กระบวนการหน่ึง ซ่ึงบนกระบวนการนัน้หมายถึงความร่วมมือจากทุกแผนก ทุกบุคลากร หากผลผลิตออกมาอย่าง
เป็นระบบมีมาตรฐาน ย่อมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แต่หากมีทัง้อคติหรือขาดความเข้าใจในส่วนหน่ึงส่วนใดไป ย่อม
ท าให้กระบวนการไม่สมบูรณ์ หรือมีแต่ปัญหาเร่ือยไป 

หลักสูตรนีจ้ึงออกแบบมาเพื่อทบทวนมุมมองท่ีมีต่อการท างานร่วมกัน ทัง้ด้านตนเองและผู้อ่ืน ไปจนถึง
ทบทวนกระบวนการท างานในแง่ความส าคัญของการประสานงานและเป้าหมายหลักขององค์กร เม่ือบุคลาเร่ิมเห็นภาพ
เดียวกันความเข้าใจก็มากข้ึน ความสุขในท่ีท างานก็ตาม ความผิดพลาดหรือประสิทธิภาพย่อมมากข้ึนอย่างไม่ต้อง
สงสัย 

 
วตัถปุระสงค ์

• เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน 
• เพื่อให้บุคลากรตระหนักและกลับมามองปัญหาของตัวเอง 
• เพื่อให้บุคลากรเห็นความส าคัญในการท างานท่ีดีร่วมกัน 
• เพื่อทบทวนการท างาน ในเชิงการประสานงานและกระบวนการ 
• เพื่อสร้างและทบทวน ความเข้าใจต่อภาพรวมการท างานของทัง้องค์กร 
• เพื่อบุคลากรได้เห็นปัญหา และเป้าหมายไปในทางเดียวกัน 
• เพื่อน าผลลัพธ์ไปปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานหลาย ๆ ด้าน 

 
กลุม่เป้าหมาย 
 พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร 
 

https://vimamsatraining.com/


 

2 บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จ ากัด | สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามท าซ ้ าหรือเผยแพร่ก่อนได้รับอนญุาต โทร 063-446-2488 

 
 

รายละเอียดหลักสูตร 
Course Outline 

https://vimamsatraining.com 

 
 

ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 

 
ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 
 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

09.00-9.15 Open mind แนะน า แลกเปลี่ยน เตรียมความพร้อมสู่การอบรม 

9.15-10.00 Attitude & Self Awareness สร้างความเข้าใจเร่ืองทัศนคติ และการเข้าใจตัวเอง 

10.00-10.30 Critical thinking การฝึกคิดวิเคราะห์ มองปัญหา และคิดแก้ปัญหา 

10.30-11.30 Empathy and Johari window การเข้าใจผู้อ่ืน พืน้ฐานหลักการ Johari window และทฤษฎี
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเข้าใจผู้อ่ืน  

11.30-12.00 Change & Exchange เปลี่ยน และแลกเปลี่ยน (workshop) สร้างการเปิดใจยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงตนเอง และแลกเปลี่ยนมุมมองของตนเองกับ
ผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

12.00-13.00 พักกลางวัน - 

13.00-14.00 One Team One Goal การท างานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจปัญหาการท างาน
เป็นทีม (workshop) 

14.00-14.15 Clear view with 3R’s ท าความเข้าใจเปิดมิติมุมมองการท างานเดิม ด้วย 3 R’s 
(Review, Reverse, Remind) 
(workshop) 

14.15-15.00 1. Review Process ส ารวจ ทบทวนความเข้าใจของพนักงานเร่ืองระบบงานของ
องค์กร ภาพรวม วิสัยทัศ หรือ กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องใน
งานของตนเอง 

15.00-15.30 2. Reverse ทบทวน จุดแข็ง จุดอ่อน ท่ีส าคัญคือผลลัพธ์เชิงบวก และ
ผลพระทบเชิงลบ ในความส าคัญของงานหรือแผนกตนเอง 

15.30-15.50 3. Remind สร้างความเข้าใจใหม่ ย า้เตือนหน้าท่ี และความส าคัญของ
งานท่ีตนเองรับผิดชอบ 

15.50-16.00 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  40 % 
5. กิจกรรมเสริมแง่คิด 40% 
6. การน าเสนอผลงาน การอภิปราย 20% 

 

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
• บุคลากรหรือพนักงานได้ทบทวนตัวเอง 
• บุคลากรหรือพนักงานมีทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมการท างานดีข้ึน 
• บุคลากรหรือพนักงาน ได้ทบทวนการท างานของตนเอง 
• สร้างความเข้าใจการท างานร่วมกัน 
• เปิดมุมมองการท างานระหว่างแผนก/หน่วยงาน 
• ได้มีการทบทวนกระบวนการท างานในต่างมุมมอง 

 

วทิยากร 
 อ. ปรีดา ศิริชยัวัฒนานันท์ คลิกเพื่อดูประวัติ 
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