
 

  

หน้า 1/5  
 

หลกัสตูร การท างานรว่มกนัเป็นทมีเชงิรกุ (Proactive Teamwork) 
หลกัการและเหตุผล 

 การท างานเชงิรุกและเป็นทมีใหเ้กดิประสทิธผิลสงูนัน้ ตอ้งถงึพรอ้มซึง่องคป์ระกอบทีส่ าคญั 5x5 ประการ คอื (5Ax5P) คอื 
1.Assembly การรวมตวั ก่อตวักนัเป็นกลุ่มกอ้นก่อน  2. Argue การถกเถยีงในความเป็นไปไดข้องผลส าเรจ็ของงานก่อนลงมอืท า 3. 
Agree การเหน็พอ้งยอมรบัหาขอ้สรุปทีล่งตวัจากการถกเถยีง 4. Act ลงมอืท าตามแผนงานทีไ่ดต้กลงกนัอย่างรูบ้ทบาทหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบ 5. Assess การประเมนิผลลพัธเ์พื่อพฒันาปรบัปรงุการท างานใหด้ยีิง่ขึน้ในโอกาสถดัไป จงึเรยีกไดว้่า “การท างานทีเ่ป็นทมี” 
และเพื่อใหผ้ลลพัธข์องงานออกมา "ดเีลศิ (Excellence)" จงึตอ้งท างานแบบเชงิรุก (Proactive Working) ซึง่ประกอบไปดว้ย 1.Pacing มี
ทศิทาง / เป้าหมายงานชดัเจน 2.Preparation การเตรยีมการ / เตรยีมตวั 3.Picking การคดัเลอืกท าชิน้งานทีส่ าคญั คุม้และช่วยใหบ้รรลุ
เป้าหมายขององคก์ร 4.Protection การรูจ้กัหาวธิกีารปกป้องอะไรทีเ่ป็น "สิง่กวนใจ / สิง่ยัว่ยุในการท างานชิน้ส าคญั" และ 5. Perusal การ
ทบทวนพจิารณา / ทวนสอบกจิกรรมงานต่างๆทีไ่ดท้ าลงไปว่า ยงัตอ้งม ี"อะไรควรปรบัปรงุแกไ้ข" อกีหรอืไม ่และหากองคก์รใด สามารถ 
"หล่อหลอม" สิง่ต่างๆทัง้หมดน้ีใหส้อดคลอ้งกนัได ้ กย็่อม "บรรลุ" ความเป็นทมี (T-E-A-M : Together, Every one, Achieves, More) 
นัน่เอง 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเพิม่พนูประสบการณ์การเรยีนรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ในดา้นพฤตกิรรมการท างานร่วมกนัในองคก์ร ตระหนกัถงึบทบาท
ของผูน้ าทมี สมาชกิในทมี กระบวนการท างานของทมี และเสรมิทกัษะในการเสรมิสรา้งและพฒันาทมีงานใหเ้กดิประสทิธผิลเชงิ
รุก 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์และไดร้ะดมสมองเพื่อหาแนวทางในการพฒันาการท างานอย่าง
สรา้งสรรค ์และน าไปประยุกตใ์ชไ้ดใ้นการท างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพเชงิรุก 

3. เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการใชช้วีติรว่มกนั การท างานร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์รและ
เพื่อนร่วมงาน อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏบิตังิานต่อไป 
 

สาระการเรียนรู้ 

1.  กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธเ์พ่ือละลายพฤติกรรม 
สงัเขปสาระ   เป็นกจิกรรมทีมุ่่งสรา้งความคุน้เคยระหว่างกนัใหม้ากขึน้ ใหเ้กดิความกลา้แสดงออก ใหทุ้กคนมสีว่นร่วม ให้

เกดิความพรอ้มส าหรบัท ากจิกรรมอื่น ๆ ต่อไป 
2.  รากฐานของการท างานเป็นหมู่คณะ 

สงัเขปสาระ      เป็นกจิกรรมทีท่ าใหทุ้กคนยอมรบัการท างานโดยล าพงั แบบ “เก่งเดีย่ว”  “One Man 
Show” ไม่สามารถสรา้งผลงานไดใ้นระดบัองคก์ร แต่การทีทุ่กคนผนึกก าลงั มสีว่นร่วมในงาน ยอ่มสรา้งความ
โดดเด่น โดยกจิกรรมใชห้ลกัการ 5A.  เพื่อฝึกการท างานร่วมกนั การยอมรบัและเหน็คุณค่าซึง่กนัและกนั 
การเป็นผูน้ าทมี และเป็นสมาชกิทมีทีเ่หมาะสมของพลงัแห่งการท างานเป็นหมู่คณะ โดยมปีระเดน็ส าคญั คอื 
 Assembly การรวมตวั เพื่อร่วมกนัปฏบิตัภิารกจิ 
 Argue การโตเ้ถยีงกนั เพื่อหาขอ้สรุป / ตัง้เป้าหมายของทมี 
 Agree การไดข้อ้สรปุในการท างานร่วมกนั 
 Act การลงมอืท า เพื่อสรา้งผลงานใหส้ าเรจ็ในเชงิประจกัษ์ 
 Assess การประเมนิผลงาน เพือ่เรยีนรูข้อ้ผดิพลาดและการปรบัปรุงพฒันาในการท างานรว่มกนั 
 Pacing การท างานทุกอย่าง ตอ้งท าโดย "ก าหนดทศิทาง / เป้าหมาย" ใหช้ดัเจน 
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 Preparation ตอ้ง "เตรยีมการ" ก่อนท างาน มใิช่ ท างานตามใจ / อารมณ์ หรอืสิง่เรา้ 
 Picking ตอ้ง "เลอืก / จดัล าดบั" ความส าคญัของงานเป็น งานใดควรท าก่อน / หลงั 
 Protection ตอ้ง "สรา้งเกราะป้องกนั" อย่าให ้"สิง่ยัว่ยุ" มาชกัจงู หรอืท าให ้"ไขว่เขว"้ จนไป "เสยีเวลา" 

กบังานที ่"ไรส้าระ" จนกระทบต่อ "งานส าคญั" ได ้
 Perusal การรูจ้กั "การทบทวนพจิารณา / ทวนสอบกจิกรรม" งานต่างๆทีไ่ดท้ าลงไปว่า                       

ยงัตอ้งม ี"อะไรควรปรบัปรุงแกไ้ข" อกีหรอืไม่  
3.  สรปุความคิดรวบยอด 

สงัเขปสาระ     เป็นการระดมสมอง และร่วมกนัอภปิรายของทมี เพื่อสรุปผลทีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรมว่า ไดร้บั 
ประสบการณ์และเรยีนรูเ้รื่องอะไรบา้ง น าไปประยุกตส์ิง่เหล่านัน้ไปสรา้งสรรคง์านทีป่ฏบิตัอิยู่ไดอ้ย่างไรบา้ง
จากนัน้วทิยากรสรุปประเดน็และกล่าวถงึสิง่ทีค่าดหวงัอยากใหทุ้กคนปฏบิตั ิ โดยเฉพาะ “วฒันธรรมองคก์ร 
(Organization Culture) ”ในการท างานร่วมกนัเชงิรุก โดยโยงเขา้สูป่ระเดน็ของวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาเพื่อให้
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม น าไปเป็นแนวทางในการท างานจรงิต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องกิจกรรม  

เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
1. เรยีนรูพ้ฤตกิรรมในการท างานร่วมกนัของตนเองและเพื่อนร่วมงาน พรอ้มทัง้เรยีนรูก้ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพื่อการท างาน

ร่วมกนัอย่างสรา้งสรรค ์
2. ช่วยกนัเสรมิสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการท างานร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ น าไปสูค่วามสนิทสนม และเกดิทศันคตทิีด่ต่ีองาน องคก์ร 

และเพื่อนร่วมงาน 

รปูแบบของกิจกรรม Outdoor Activity 

1. แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มๆ ละเท่าๆ กนั  
2. ชีแ้จงกฎ กตกิา มารยาทของการท ากจิกรรม Walk Rally 
3. กจิกรรมเสรมิและใหค้วามรู ้“เทคนิคในการท างานรว่มกนั” เพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกสนาม 
4. ระดมสมอง ช่วยกนัคดิ วางแผน วธิกีารท างานของกลุม่ ท าอย่างไรจงึสามารถบรรลุภารกจิกลบัมา 
5. ออกลุยภาคสนาม Outdoor กบักจิกรรม Walk Rally พบกบักจิกรรมหลากหลายรปูแบบ หลากหลาย วตัถุประสงค ์มทีัง้กจิกรรม

ทีต่อ้งใช ้สมอง  ออกแรง โดยเน้น เรยีนรูแ้บบสนุก 
6. สรุปความคดิรวบยอดใหท้ราบถงึจุดมุง่หมายของกจิกรรม และการเชื่อมโยงเพื่อน าไปใชใ้นการท างาน เช่น 

 การวางแผนการท างาน ดว้ยบรรยากาศทีด่ใีนการท างานร่วมกนั 
 การสรา้งสมัพนัธภาพ และการโน้มน้าวจงูใจ 
 การช่วยเหลอืกนั ความเหน็อกเหน็ใจกนั การเสยีสละเพื่อสว่นรวม 
 การไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก การคดินอกกรอบและความคดิสรา้งสรรค ์
 การรกัษากฎ ความมมีาตรฐาน และการรกัษาสญัญา 
 ความมนี ้าใจ รูแ้พ ้รูช้นะ การค านึงผลประโยชน์องคก์ร 
 การแกไ้ขปญัหา : ปญัหาทัว่ไป  ปญัหาเฉพาะหน้า  ปญัหาความขดัแยง้ 
 การเสรมิสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร และทมีงาน 
 การสือ่ความหมายทีเ่ขา้ใจตรงกนั 
 การค านึงถงึบทบาทหน้าที ่และความส าคญัของตนเอง 
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กิจกรรม Walk Rally (ตวัอย่างบางกิจกรรม) 

   

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 
 
 

กิจกรรม Iron Train:  
การเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กดิการท างานร่วมกนั โดยมเีป้าหมายในทศิทางเดยีวกนั 
ทกุคนรว่มแรงรว่มใจกนั ภาระงานหนกัเพยีงใดกไ็มเ่กนิมอืเรา  
 

กิจกรรม CUBE Station:  
การเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กดิการสือ่สารทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัตามทีไ่ดต้กลงกนั 
การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายในการสือ่สารระหว่างกนัอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ  
 

กิจกรรม BTS Super Bowl  
ผูป้ฏบิตังิานแต่ละสว่นแสดงศกัยภาพการท างานของตน โดยท างานดว้ย
ความสขุ ทุ่มเทแรงกายแรงใจสรา้งสรรคผ์ลงานทีร่บัผดิชอบใหบ้รรลุเป้าหมาย 
ทีว่างไว ้

กิจกรรม All for One  
การช่วยเหลอืเกือ้กลูทุ่มเทท างานขององคก์ร ตอ้งไดร้บัการประสานก าลงั    
งานทีร่บัผดิชอบมใิช่ “การเก่งคนเดยีว”  
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ก าหนดการ 
วนัแรก 

 07.00 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ 

 10.00 น.  เดินทางถึงท่ีพกั/ Check in 

10.30-12.00 น.  -เปิดการสมัมนา 

    -กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธเ์พ่ือละลายพฤติกรรม / สรุปการเรียนรูจ้ากกิจกรรม 

12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั 

 13.00-13.45 น.  -แบ่งกลุ่ม ช้ีแจงกติกา  

13.45-16.00 น.  -การเสริมสรา้งทีมงานดว้ยกิจกรรม (Outdoor) 

16.00-16.15 น.  Coffee Break 

16.15-17.00 น.  -Group Brainstorm “การเรียนรูจ้ากกิจกรรม” 

 17.00-18.30 น.  พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 18.30-19.30 น.  รบัประทานอาหารเย็น 

 19.30-21.00 น.  -งานเล้ียงกลางคืน Party Night 

วนัที่สอง 

 07.00-08.30 น.  รบัประทานอาหารเชา้ 

 08.30-10.00 น.          -น าเสนอ และ สรุปผลการเรียนรูจ้ากกิจกรรม Team 

 10.00-10.15 น.  Coffee Break 

 10.15-11.30 น.  -น าเสนอ และ สรุปผลการเรียนรูจ้ากกิจกรรม  

     -สรุปความคิดรวบยอด การท างานร่วมกนัเป็นทีม 

 11.30-12.00 น.  -มอบรางวลั   

12.00-13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั   

 13.30 น.  ออกเดินทางกลบั 

 

 

 

 

กิจกรรม Dragon Ball  
ภารกจิทีด่เูหมอืนไม่น่าจะเป็นไปได ้แต่ถา้ลองหาทางคดิ และทดลองลงมอื 
สิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได ้กย็่อมเป็นไปได ้
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รายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรญัญา 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

Fax.  02-9030080 ext.9330 

www.ptstraining.in.th 

อีเมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
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