หลักสูตร การทางานร่วมกันเป็ นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork)
หลักการและเหตุผล
การทางานเชิงรุกและเป็ นทีมให้เกิดประสิทธิผลสูงนัน้ ต้องถึงพร้อมซึง่ องค์ประกอบทีส่ าคัญ 5x5 ประการ คือ (5Ax5P) คือ
1.Assembly การรวมตัว ก่อตัวกันเป็ นกลุ่มก้อนก่อน 2. Argue การถกเถียงในความเป็ นไปได้ของผลสาเร็จของงานก่อนลงมือทา 3.
Agree การเห็นพ้องยอมรับหาข้อสรุปทีล่ งตัวจากการถกเถียง 4. Act ลงมือทาตามแผนงานทีไ่ ด้ตกลงกันอย่างรูบ้ ทบาทหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ 5. Assess การประเมินผลลัพธ์เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทางานให้ดยี งิ่ ขึน้ ในโอกาสถัดไป จึงเรียกได้ว่า “การทางานทีเ่ ป็ นทีม”
และเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานออกมา "ดีเลิศ (Excellence)" จึงต้องทางานแบบเชิงรุก (Proactive Working) ซึง่ ประกอบไปด้วย 1.Pacing มี
ทิศทาง / เป้าหมายงานชัดเจน 2.Preparation การเตรียมการ / เตรียมตัว 3.Picking การคัดเลือกทาชิน้ งานทีส่ าคัญ คุม้ และช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 4.Protection การรูจ้ กั หาวิธกี ารปกป้องอะไรทีเ่ ป็ น "สิง่ กวนใจ / สิง่ ยัวยุ
่ ในการทางานชิน้ สาคัญ" และ 5. Perusal การ
ทบทวนพิจารณา / ทวนสอบกิจกรรมงานต่างๆทีไ่ ด้ทาลงไปว่า ยังต้องมี "อะไรควรปรับปรุงแก้ไข" อีกหรือไม่ และหากองค์กรใด สามารถ
"หล่อหลอม" สิง่ ต่างๆทัง้ หมดนี้ให้สอดคล้องกันได้ ก็ย่อม "บรรลุ" ความเป็ นทีม (T-E-A-M : Together, Every one, Achieves, More)
นันเอง
่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์การเรียนรูข้ องผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ในด้านพฤติกรรมการทางานร่วมกันในองค์กร ตระหนักถึงบทบาท
ของผูน้ าทีม สมาชิกในทีม กระบวนการทางานของทีม และเสริมทักษะในการเสริมสร้างและพัฒนาทีมงานให้เกิดประสิทธิผลเชิง
รุก
2. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์และได้ระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการทางานอย่าง
สร้างสรรค์ และนาไปประยุกต์ใช้ได้ในการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเชิงรุก
3. เพื่อเป็ นการเสริมสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการใช้ชวี ติ ร่วมกัน การทางานร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์กรและ
เพื่อนร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบตั งิ านต่อไป

สาระการเรียนรู้
1. กิ จกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติ กรรม
สังเขปสาระ

เป็ นกิจกรรมทีม่ ุ่งสร้างความคุน้ เคยระหว่างกันให้มากขึน้ ให้เกิดความกล้าแสดงออก ให้ทุกคนมีสว่ นร่วม ให้
เกิดความพร้อมสาหรับทากิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป

2. รากฐานของการทางานเป็ นหมู่คณะ
สังเขปสาระ
เป็ นกิจกรรมทีท่ าให้ทุกคนยอมรับการทางานโดยลาพัง แบบ “เก่งเดีย่ ว” “One Man
Show” ไม่สามารถสร้างผลงานได้ในระดับองค์กร แต่การทีท่ ุกคนผนึกกาลัง มีสว่ นร่วมในงาน ย่อมสร้างความ
โดดเด่น โดยกิจกรรมใช้หลักการ 5A. เพื่อฝึกการทางานร่วมกัน การยอมรับและเห็นคุณค่าซึง่ กันและกัน
การเป็ นผูน้ าทีม และเป็ นสมาชิกทีมทีเ่ หมาะสมของพลังแห่งการทางานเป็ นหมู่คณะ โดยมีประเด็นสาคัญ คือ
 Assembly การรวมตัว เพื่อร่วมกันปฏิบตั ภิ ารกิจ
 Argue การโต้เถียงกัน เพื่อหาข้อสรุป / ตัง้ เป้าหมายของทีม
 Agree การได้ขอ้ สรุปในการทางานร่วมกัน
 Act การลงมือทา เพื่อสร้างผลงานให้สาเร็จในเชิงประจักษ์
 Assess การประเมินผลงาน เพือ่ เรียนรูข้ อ้ ผิดพลาดและการปรับปรุงพัฒนาในการทางานร่วมกัน
 Pacing การทางานทุกอย่าง ต้องทาโดย "กาหนดทิศทาง / เป้าหมาย" ให้ชดั เจน
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 Preparation ต้อง "เตรียมการ" ก่อนทางาน มิใช่ ทางานตามใจ / อารมณ์ หรือสิง่ เร้า
 Picking ต้อง "เลือก / จัดลาดับ" ความสาคัญของงานเป็ น งานใดควรทาก่อน / หลัง
 Protection ต้อง "สร้างเกราะป้องกัน" อย่าให้ "สิง่ ยัวยุ
่ " มาชักจูง หรือทาให้ "ไขว่เขว้" จนไป "เสียเวลา"
กับงานที่ "ไร้สาระ" จนกระทบต่อ "งานสาคัญ" ได้
 Perusal การรูจ้ กั "การทบทวนพิจารณา / ทวนสอบกิจกรรม" งานต่างๆทีไ่ ด้ทาลงไปว่า
ยังต้องมี "อะไรควรปรับปรุงแก้ไข" อีกหรือไม่

3. สรุปความคิ ดรวบยอด
สังเขปสาระ

เป็ นการระดมสมอง และร่วมกันอภิปรายของทีม เพื่อสรุปผลทีไ่ ด้จากการทากิจกรรมว่า ได้รบั
ประสบการณ์และเรียนรูเ้ รื่องอะไรบ้าง นาไปประยุกต์สงิ่ เหล่านัน้ ไปสร้างสรรค์งานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ได้อย่างไรบ้าง
จากนัน้ วิทยากรสรุปประเด็นและกล่าวถึงสิง่ ทีค่ าดหวังอยากให้ทุกคนปฏิบตั ิ โดยเฉพาะ “วัฒนธรรมองค์กร
(Organization Culture) ”ในการทางานร่วมกันเชิงรุก โดยโยงเข้าสูป่ ระเด็นของวัตถุประสงค์และเนื้อหาเพื่อให้
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม นาไปเป็ นแนวทางในการทางานจริงต่อไป

วัตถุประสงค์ของกิ จกรรม
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
1. เรียนรูพ้ ฤติกรรมในการทางานร่วมกันของตนเองและเพื่อนร่วมงาน พร้อมทัง้ เรียนรูก้ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพื่อการทางาน
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
2. ช่วยกันเสริมสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข นาไปสูค่ วามสนิทสนม และเกิดทัศนคติทด่ี ตี ่องาน องค์กร
และเพื่อนร่วมงาน

รูปแบบของกิ จกรรม Outdoor Activity
1.
2.
3.
4.
5.

แบ่งกลุ่มออกเป็ นกลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน
ชีแ้ จงกฎ กติกา มารยาทของการทากิจกรรม Walk Rally
กิจกรรมเสริมและให้ความรู้ “เทคนิคในการทางานร่วมกัน” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสนาม
ระดมสมอง ช่วยกันคิด วางแผน วิธกี ารทางานของกลุม่ ทาอย่างไรจึงสามารถบรรลุภารกิจกลับมา
ออกลุยภาคสนาม Outdoor กับกิจกรรม Walk Rally พบกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ หลากหลาย วัตถุประสงค์ มีทงั ้ กิจกรรม
ทีต่ อ้ งใช้ สมอง ออกแรง โดยเน้น เรียนรูแ้ บบสนุก
6. สรุปความคิดรวบยอดให้ทราบถึงจุดมุง่ หมายของกิจกรรม และการเชื่อมโยงเพื่อนาไปใช้ในการทางาน เช่น
 การวางแผนการทางาน ด้วยบรรยากาศทีด่ ใี นการทางานร่วมกัน
 การสร้างสัมพันธภาพ และการโน้มน้าวจูงใจ
 การช่วยเหลือกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน การเสียสละเพื่อส่วนรวม
 การไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก การคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์
 การรักษากฎ ความมีมาตรฐาน และการรักษาสัญญา
 ความมีน้าใจ รูแ้ พ้ รูช้ นะ การคานึงผลประโยชน์องค์กร
ั : ปญั หาทัวไป
 การแก้ไขปญหา
่ ปญั หาเฉพาะหน้า ปญั หาความขัดแย้ง
 การเสริมสร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์กร และทีมงาน
 การสือ่ ความหมายทีเ่ ข้าใจตรงกัน
 การคานึงถึงบทบาทหน้าที่ และความสาคัญของตนเอง
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กิ จกรรม Walk Rally (ตัวอย่างบางกิ จกรรม)
กิ จกรรม CUBE Station:
การเรียนรูเ้ พื่อให้เกิดการสือ่ สารทีเ่ ป็ นไปในทิศทางเดียวกันตามทีไ่ ด้ตกลงกัน
การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายในการสือ่ สารระหว่างกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ

กิ จกรรม Iron Train:
การเรียนรูเ้ พื่อให้เกิดการทางานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน

ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ภาระงานหนักเพียงใดก็ไม่เกินมือเรา

กิ จกรรม BTS Super Bowl
ผูป้ ฏิบตั งิ านแต่ละส่วนแสดงศักยภาพการทางานของตน โดยทางานด้วย
ความสุข ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างสรรค์ผลงานทีร่ บั ผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย
ทีว่ างไว้

กิ จกรรม All for One
การช่วยเหลือเกือ้ กูลทุ่มเททางานขององค์กร ต้องได้รบั การประสานกาลัง
งานทีร่ บั ผิดชอบมิใช่ “การเก่งคนเดียว”
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กิ จกรรม Dragon Ball
ภารกิจทีด่ เู หมือนไม่น่าจะเป็ นไปได้ แต่ถา้ ลองหาทางคิด และทดลองลงมือ
สิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ ก็ย่อมเป็ นไปได้

กาหนดการ
วันแรก
น.
10.00 น.
07.00

10.30-12.00

น.

น.
13.00-13.45 น.
13.45-16.00 น.
16.00-16.15 น.
16.15-17.00 น.
17.00-18.30 น.
18.30-19.30 น.
19.30-21.00 น.
วันที่สอง
07.00-08.30 น.
08.30-10.00 น.
10.00-10.15 น.
10.15-11.30 น.
12.00-13.00

น.
12.00-13.00 น.
13.30 น.
11.30-12.00

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
เดินทางถึงที่พกั / Check in
-เปิ ดการสัมมนา
-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรม / สรุปการเรียนรูจ้ ากกิจกรรม
รับประทานอาหารกลางวัน
-แบ่งกลุ่ม ชี้ แจงกติกา
-การเสริมสร้างทีมงานด้วยกิจกรรม (Outdoor)
Coffee Break

-Group Brainstorm “การเรียนรูจ้ ากกิจกรรม”
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
-งานเลี้ ยงกลางคืน Party Night
รับประทานอาหารเช้า
-นาเสนอ และ สรุปผลการเรียนรูจ้ ากกิจกรรม Team
Coffee Break

-นาเสนอ และ สรุปผลการเรียนรูจ้ ากกิจกรรม
-สรุปความคิดรวบยอด การทางานร่วมกันเป็ นทีม
-มอบรางวัล
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางกลับ
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รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
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