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Organizational Development Program (ODP)
โครงการเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทํางานร่วมกันเป็ นทีม

หลักสูตร “รวมกันเป็ นหนึ่ ง..เราจะเป็ นที่ หนึ่ ง : One Team Working Together”
โดยใช้เกมท้าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game & Short Lecture)
ระยะเวลาเรียนรูร้ ว่ มกัน 1 วัน
หลักการและความสําคัญ

เนื่องจากการทํางานร่วมกันมักมีปญั หาในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่ วยงาน ระหว่างบุคคล ทัง้ ในระดับ
ปฏิบตั ิการและระดับบริหารแล้วยังมีปญั หาในการสื่อสาร การรับรู้ และการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอันเนื่ องมาจาก
ปญั หาความไม่เข้าใจกัน การจดจําภาพด้านลบของกันและกันเป็ นผลให้มที ศั นคติในทางลบ ตลอดจนความรูส้ กึ ไม่
ไว้วางใจระหว่างกันเกิดเป็ นปญั หาช่องว่างมากไปด้วยข่าวลือ สุดท้ายก็ทาํ ให้การทํางานร่วมกันเหมือนคนแปลกหน้ า
ยึดกฎเกณฑ์ระเบียบอย่างมากเพือ่ ไม่ให้เกิดผลร้ายต่อตนเองและต่อหน่ วยงานของตน หากปญั หาไม่ได้รบั การแก้ไขก็
จะลุกลามไปถึงการไม่อยากจะร่วมงานกัน ไม่ให้ความเคารพกัน ไม่รว่ มกันรับผิดชอบ ส่งผลโดยตรงต่อลูกค้า
การสร้างทีมเวิรก์ ทีด่ ี เป็ นโจทย์ทท่ี า้ ทายผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านทีจ่ ะช่วยกันทําให้ทกุ คนสามารถ ทํางาน
ร่วมกันได้อย่างบรรลุผล คนมีความสุข และสังคมน่ าอยู่ เน้นรูปแบบการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรม (Active Learning)
สามารถสร้างความเชื่อมั ่นต่อตัวเองและทีมได้ โดยเน้นการปรับเปลีย่ นทัศนคติและพฤติกรรม การแสดงออกต่อกัน
อย่างเหมาะสม กระตุน้ การมีเป้าหมายร่วมกันของทีม และยอมรับความต่างกันของทีมหลักสูตร “รวมกันเป็ นหนึ่ง..เรา
จะเป็ นทีห่ นึ่ง : One Team Working Together” จัดเต็มทุกเนื้อหา และ สาระบวกกับความสนุ กสนานในรูปแบบต่างๆ
โดยเน้นให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร (Tailor Maded) การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในหลักสูตรนี้มงุ่ เน้นการสร้างและ
พัฒนาองค์ประกอบทัง้ 10 ประการของทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิผลสูง (High Performance Organization : HPO) อันได้แก่
• ทํางานแบบชนะไปด้วยกัน (Winning Together)
• รวมกันเป็ นหนึ่ง..เราจะเป็ นทีห
่ นึ่ง (One Team Working Together)
• ความรักและความผูกพันต่อกัน (Engagement)
• การมีสว่ นร่วม (Collaborative)
• ความรูส้ ก
ึ เป็ นเจ้าของ (Sense of Ownership)
• การสือ่ สารอย่างเปิ ดเผยและจริงใจ (Open Communication)
• การเป็ นผูน
้ ํา (Leadership)
• การเปิ ดใจรับฟงั (Open minded)
• ความเชื่อถือและไว้วางใจกัน (Trust & Respect)
• จิตสํานึกรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ่น
ื (Accountability)
เน้นการเรียนรูด้ ว้ ยการฝึ กปฏิบตั จิ ริง เรียนรูส้ นุ กสนาน แบบมีสาระจากเกมและกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning
Games) ซึ่งมีการสรุปประสบการณ์ แง่คดิ มุมมอง เชื่อมโยงสู่การประยุกต์ปรับใช้กบั การปฏิบตั ิ งานจริงไม่ใช่แค่เล่น
เกมส์ทเ่ี ล่นสนุ กแต่เพียงอย่างเดียว
เน้นเรื่องภาวะผูน้ ํ า (สอดแทรกในทุกเกมด้วย เพราะเมื่อเปลี่ยนเกมส์จะต้องเปลี่ยนผูน้ ํ าทีมมีการผลัดเปลี่ยน
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บทบาทกันระหว่างสมาชิกในทีมทุกคนผลัดกันนําตามสถานการณ์)
เน้ น เรื่อ งสัม พัน ธภาพ การประสานงาน การยอมรับความคิดเห็น ที่แตกต่ า งในการทํา กิจ กรรม จะมีการ
วางแผน การกําหนดเป้าหมาย และตัดสินใจร่ว มกัน เป็ น ทีม โดยธรรมชาติทมี งานจะมีความแตกต่า ง กันในเรื่อ ง
ระบบงาน และวิธกี ารทํางานตามวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรแต่ตอ้ งประสานงาน ทํางานร่วมกัน
เป็ น Partner มีสว่ นต่อความสําเร็จร่วมกัน
เสริมเทคนิควิธกี ารในการบริหารจัดการความขัดแย้งของทีมงาน การกําหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ เพือ่ ความ
สําเร็จการจัดทํากลยุทธ์แผนงานของทีม
การทํางานด้วยความรูส้ กึ รักและผูกพันต่อองค์กรจะส่งผลให้คนทํางานมีความสุข สนุ ก และผูกพัน กับ
เป้าหมายขององค์กร และการทํางานเป็ นทีมจะทําให้สมาชิกได้มกี ารพัฒนาเต็มความสามารถของตน ได้แลกเปลีย่ น
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์กบั เพือ่ นร่วมทีมทําให้เกิดการเรียนรู้ การรับฟงั ความคิดเห็น และการสือ่ สารกัน ทัง้ ยัง
เป็ นกลไกช่วยทําให้เพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ คุณภาพ ของผลผลิตและการให้บริการในแง่
ของการทํางานทีด่ ี เกิดการคิดสร้างสรรค์รเิ ริม่ ในสิง่ ใหม่ๆ ซึ่งเป็ นปจั จัย เสริมสร้างคุณภาพของงานและองค์กรให้ม ี
คุณภาพและมั ่นคง เป็ นกระบวนการทํางานทีจ่ ะช่วยเสริมสร้าง บรรยากาศทีด่ ี ให้เกิดความรัก ความสามัคคีเป็ นนํ้า
หนึ่งใจเดียวกัน มีเครือข่ายสัมพันธภาพ และเกิดความ สุขในการทํางานร่วมกัน
ดังนัน้ การจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ ละพัฒนาทีมงานในรูปแบบการได้ใช้ชวี ติ ร่วมกัน ได้ศกึ ษาความเป็ น ตัวตนของ
กันและกัน
โดยอาศัยความไม่เป็ นทางการอันจะนํามาซึ่งความเข้าใจในมุมมองทีต่ รงข้ามได้ดขี น้ึ
โครงการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเพือ่ เสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางานร่วมกัน โดยใช้เกมท้าทายอัตตา สลับการบรรยาย
(Ego Challenge Game & Short Lecture) เป็ นแนวทางการพัฒนาผูบ้ ริหารทีส่ นุ กสนาน ตืน่ เต้น ท้าทาย เข้าใจง่าย
และได้สาระประโยชน์ทใ่ี ช้ปรับปรุงและพัฒนาทีมงานได้อย่างเป็ นรูปธรรม โดยมุง่ เน้น ให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมี
ทัศนคติและจิตสํานึกทีด่ ตี ่อตนเอง เพือ่ น ร่วมงาน และองค์กร ด้วยวิธี การทํางาน รวมพลังทํางานเป็ นทีม ร่วมมือร่วม
ใจ เสียสละ สามัคคี และผลักดันให้ผลงานของทีมบรรลุผล สําเร็จตามเป้าหมาย
เกมท้าทายอัตตา (Ego Challenge Game) คือการสร้างสถานการณ์จาํ ลองในลักษณะทีก่ ระตุน้ ให้ ผูเ้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมเกิดประสบการณ์การเรียนรูต้ รงเกีย่ วกับการพัฒนาวิธคี ดิ มุมมอง ทัศนคติ ความรู้ และทักษะทีจ่ าํ เป็ นต่อ
การทํางานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้วยการแข่งขันกันเดินไปตามแผนที่ และมีกจิ กรรมเสริมการเรียนรู้
ตามฐานเพือ่ เชื่อมโยงไปสูก่ ารพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังทีม
เกมท้าทายอัตตา (Ego Challenge Game) ตัง้ อยู่บนแนวความคิดทีว่ า่ การพัฒนาทัศนคติ วิธคี ดิ ความรู้ และ
ทักษะทีจ่ าํ เป็ นต่อการทํางานร่วมกันเป็ นทีมนัน้ ลําพังแค่ฟงั การบรรยายในห้องเรียนแต่เพียง
อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้างความรูค้ วามเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเต็มใจทีจ่ ะนําเอาความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทํางานจริง แต่จะต้องสร้างสถานการณ์สมมติทก่ี ่อ ให้
เกิดความร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน การเสียสละ สามัคคี และการทํางานร่วมกันให้บรรลุ เป้าหมายภายใต้
เวลา ทรัพยากร และข้อจํากัดทีว่ ทิ ยากรกําหนดเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้ การยอมรับ และปรับเปลีย่ นทัศนคติและ
พฤติกรรมการทํางานด้วยตนเอง โดยมีความท้าทาย (Challenge) เป็ นตัวจุด ฉนวนทีส่ าํ คัญ
เกมท้าทายอัตตา (Ego Challenge Game) เป็ นกระบวนการเบือ้ งต้นของการเรียนรูซ้ ่งึ ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมจะเกิดการเรียนรูด้ ว้ ย ตนเอง ค้นพบตนเอง โดยอาศัยตนเองและกระแสกลุ่มเป็ นผูช้ ่วย เรียนรูก้ าร ทํางานโดย
ทีม การสือ่ สารสอง ทาง การรับรู้ การเป็ นผูใ้ ห้ การเป็ นผูร้ บั และความไว้วางใจผูอ้ ่นื
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การออกแบบหลักสูตร

โปรแกรมการเรียนรูม้ งุ่ เน้นการฝึ กประสบการณ์เรียนรูต้ รงจากกิจกรรมเพือ่ ผูเ้ รียน โดย ”คิดเป็ น ทําได้“จะมี
การแบ่งสมาชิกออกเป็ น 6ทีม ๆ ละ 8- ท่าน เพือ่ ทํางานส่วนบุคคลและทํางานร่วมกันเป็ นทีม ตามภารกิจทีไ่ ด้รบั 9
มอบหมายภายใต้แรงกดดันให้สาํ เร็จตามเป้าหมาย โดยมีกระบวนการเรียนรู้ 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 : Awareness คือการทําให้ผเู้ รียนเกิดการตระหนัก ยอมรับ เห็นความสําคัญ และความ จําเป็ นที่
จะต้องทํางานร่วมกันด้วยความเสียสละและสามัคคี โดยใช้กจิ กรรมสร้างพลังทีม (Team Build up)
ขัน้ ที่ 2 : Understanding คือขัน้ การสร้างความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการทํางานด้วยความเสียสละและสามัคคี โดยใช้เกมท้าทายอัตตาสลับบรรยาย (Ego Challenge
Game)
ขัน้ ที่ 3 : Implementation คือขัน้ ของการนําแนวคิด หลักการ ความรู้ ทัศนคติ และทักษะทีจ่ าํ เป็ นต่อการ
ทํางานร่วมกันด้วยความเสียสละและสามัคคี โดยใช้กจิ กรรมภาคสนาม (Out-door Game) โดยมี
ความยากและท้าทายของสถานการณ์และเงือ่ นไขเป็ นตัวจุดฉนวนทีส่ าํ คัญ
ขัน้ ที่ 4 : Commitment คือขัน้ ตอนของการสร้างคํามั ่นสัญญาต่อกัน (Commitment) เพือ่ ไปจัดทํา แผน
(Action Plan) ในการรณรงค์ให้เกิดการทํางานร่วมกันด้วยความเสียสละและสามัคคี ขึน้ จริงอย่างเป็ น
รูปธรรมในองค์กรในรูปแบบของกิจกรรมรุน่
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วัตถุประสงค์ของโครงการฝึ กอบรม
1. เพือ่ สร้างความสนิทสนมคุน้ เคย สมัครสมานสามัคคี และสร้างบรรยากาศการทํางานร่วมกัน แห่ง
มิตรภาพเพือ่ การประสานงานกันอย่างราบรืน่ และมีประสิทธิภาพหลังเสร็จสิน้ โครงการ
2. เพือ่ ให้สมาชิกมีการปรับปรุงพฤติกรรมหรืออุปนิสยั ส่วนตัว เพือ่ ลดปญั หาความขัดแย้งภายใน ทีมและ
ระหว่างทีม ทําให้ทกุ คนเห็นจุดหมายเดียวกันโดยการแบ่งปนั ความรูแ้ ละประสบการณ์ จากทุกคน ทุกทีม
3. เพือ่ ให้ทกุ คนมีวธิ กี ารคิดและทัศนคติทถ่ี กู ต้องเหมาะสมในการทํางานร่วมกันเป็ นทีม มีทศิ ทาง การทํางาน
ทีส่ อดคล้องและส่งเสริมกันและกัน พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือทีมอื่น ๆ ให้ประสบความ สําเร็จในงานไปพร้อม ๆ
กัน
4. เพือ่ ให้สามารถร่วมกันวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรม อุปนิสยั หรือวัฒนธรรมการทํางานทีม่ ี ผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
5. เพือ่ ปลุกเร้าพลังจิตวิญญาณให้ผบู้ ริหารเกิดความรักในงาน รักเพือ่ นร่วมงาน และผูกพันต่อ องค์กร
(Sense of Belonging & Employee Engagement)

รายละเอียดหลักสูตรเนื้ อหาวิ ชา

ภารกิ จที่ 1 : เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันด้วยพลังทีม..
1.1 เริม่ ต้นทีต่ วั บุคลากร
• ปรับรูปแบบความคิดใหม่ (Paradigm)
• พัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมส่วนตัว
1.2 การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
1.3 ความสามัคคีเป็ นหนึ่งเดียวกัน
ภารกิ จที่ 2 : ลักษณะของทีมงานที่มีผลการปฏิ บตั ิ งานยอดเยี่ยม
2.1 ลักษณะของทีมทีม่ ผี ลการปฏิบตั ยิ อดเยีย่ ม
2.2 ทําไมทีมจึงประสบความล้มเหลว
2.3 การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเป็ นทีม
ภารกิ จที่ 3 : ปัจจัยที่จะช่วยให้การทํางานร่วมกันเป็ นทีมประสบความสําเร็จ
3.1 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
3.2 การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการทํางานร่วมกัน
ภารกิ จที่ 4 : การพัฒนาทักษะที่จาํ เป็ นต่อการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
4.1 มีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Cross Functional)
4.2 มีการสือ่ สารอย่างเปิ ดเผยและจริงใจ (Open Communication)
4.3 มีเป้าหมายในการทํางานร่วมกันในระดับสูงและมีความท้าทาย
4.4 การปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันในแนวลึกและแนวกว้าง
4.5 มีการแบ่งปนั ความรูแ้ ละประสบการณ์ซ่งึ กันและกัน (Sharing)
4.6 การแก้ปญั หาความขัดแย้งภายในทีมเพือ่ ก่อให้เกิดความร่วมมือ
4.7 มีการให้เกียรติและไว้เนื้อเชื่อใจกันในทีม
4.8 มีการสนับสนุ นและช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
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ภารกิ จที่ 5 : การติ ดต่อสื่อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
5.1 จิตวิทยาพืน้ ฐานของการติดต่อสือ่ สารระหว่างบุคคล
5.กระบวนการสือ่ สารภายในองค์กร 2
5. 3ปญั หาและอุปสรรคทีม่ กั พบในการติดต่อสือ่ สารองค์กร
5.4 เทคนิคและวิธกี ารปรับปรุงการสือ่ สารในองค์กร
ภารกิ จที่ 6 : การติ ดต่อประสานงานแบบข้ามสายงาน (Cross Functional)
6.1 ยุทธวิธกี ารประสานงานระหว่างคน – คน และคน – หน่ วยงาน
6.2 หลักการติดต่อประสานงานข้ามสายงาน (Cross Functional)
6.3 ปญั หาและอุปสรรคทีม่ กั พบในการติดต่อประสานแบบข้ามสายงาน
6.4 แนวทางการแก้ปญั หาการติดต่อประสานงานแบบข้ามสายงาน
ภารกิ จที่ 7 : พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Change Management) โดยใช้กระบวนการ “เปิ ด..ปรับ..
เปลี่ยน”
7.1 เปิ ดใจรับการเรียนรูแ้ ละเป็ นผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
7.2 ปรับวิธคี ดิ มุมมอง และทัศนคติ (Attitude Change)
7.3 เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการทํางานแบบชนะไปด้วยกัน (Winning Together)
ระยะเวลา สถานที่ /ฝึ กอบรมสัมมนา 1 วัน
วิ ทยากรผู้นําสัมมนา
อาจารย์ภวู ส์ มิ ง กองเกิ ด และทีมงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA การบริหารความขัดแย้ง
กลยุทธ์การตลาด การขาย และบริการ ศิลปะการบังคับบัญชา การทํางานเป็ นทีม
และการบริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
• ประธานกรรมการบริหาร บริษทั โรงแรมกรีนแลนด์ รีสอร์ท บางกอก จํากัด
• ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษทั ในเครือวิช ั ่นกรุป๊ (VisionGroup)
• กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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กําหนดการ
โครงการเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
หลักสูตร “รวมกันเป็ นหนึ่ ง เราจะเป็ นที่หนึ่ ง..: One Team Working Together”
โดยใช้เกมท้าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game & Short Lecture)
ระยะเวลาเรียนรูร้ ว่ มกัน 1วัน

09.00 – 09.15 น.
09.15 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.30 น.

15.30 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

กล่าวเปิ ดงาน
ละลายพฤติกรรม / แบ่งกลุ่ม / กิจกรรมสร้างพลังทีม
ภารกิ จที่ 1 : เตรียมความพร้อมสูก่ ารแข่งขันด้วยพลังทีม
พักรับประทานอาหารว่าง นํ้าชา กาแฟ
เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game & Short Lecture)
ภารกิ จที่ 2 : ลักษณะของทีมงานทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านยอดเยีย่ ม
ภารกิ จที่ 3 : ปจั จัยทีจ่ ะช่วยให้การทํางานร่วมกันเป็ นทีมประสบความสําเร็จ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game & Short Lecture)
ภารกิ จที่ 4 : การพัฒนาทักษะ 8 ประการทีจ่ าํ เป็ นต่อการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
พักรับประทานอาหารว่าง นํ้าชา กาแฟ
เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game & Short Lecture)
ภารกิ จที่ 5 : การติดต่อสือ่ สารแบบเปิ ดเผยและจริงใจ (Open Communication)
ภารกิ จที่ 6 : การประสานงานแบบข้ามสายงาน (Cross Functional)
กิจกรรมสร้าง Commitment / Action Plan
ภารกิ จที่ 7 : พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง “เปิ ด..ปรับ..เปลีย่ น”
ประกาศผล มอบรางวัล และพิธปี ิ ดโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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