
  
 

 

You can be the best by THE BEST.  

Page 1 of 4 
 

Personal Accountability 
ความรับผดิชอบสว่นบุคคลและการสรา้งมนษุยสมัพนัธท์ี่ดใีนองค์กร 

 

WHY must be this course?   (ท าไมจึงต้องเป็นหลักสูตรนี?้)                              
ความรับผิดชอบต่อตนเองคือปัจจัยท่ีส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร หากบุคลากรทุกแผนก ทุกฝ่าย 

ทุกระดับ ต่างมีความรับผิดชอบต่องานของตนด้วยความเข้าใจอันดีถึงผลกระทบจากการกระท าของตนว่า 
ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพ ศกัยภาพ และผลส าเร็จของงานในองค์รวม การท างานภายใต้ความคิดของส านึก
ความรับผิดชอบส่วนตน และการมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อกันจะท าให้ปัญหาต่าง ๆ ภายในองค์กรลดน้อยลง ไม่
ว่าจะเป็นปัญหาระหว่างแผนก ปัญหาระหว่างบุคคล หรือผลส าเร็จขององค์กร เพราะบุคลากรแต่ละฝ่าย แต่ละ
แผนก แต่ละหน้าท่ี คือแต่ละฟันเฟืองซ่ึงประกอบกันเป็นเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ท่ีคอยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ 

ดังนัน้ เม่ือผู้บริหาร และพนักงาน ต่างมีส านึกความรับผิดชอบต่อนตนเองแล้ว การประสานงาน การ
ส่ือสาร และความร่วมมือร่วมใจ ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน  

HOW to train?  (มีกระบวนการในการฝึกอบรมอย่างไร?) 

เราเช่ือว่า มนุษย์พร้อมท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ในเงื่อนไขท่ีตนเองเป็นผู้ตัดสินใจ  ดังนัน้หลักการ
ฝึกอบรมของเรา จึงมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างมิติมุมมองจากภายใน วิทยากรจะเป็นผู้กระตุ้นในเกิดความ
คิดเห็นใหม่ ๆ ในตัวผู้เข้าอบรม เกิดความนึกคิดท่ีอยากจะเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจท่ีจะพัฒนาตนเอง ปลูก
จิตส านึกท่ีดีให้ตนเองอย่างมัน่คง 

เรามแีบบทดสอบและกิจกรรมต่าง ๆ ใหผู้เ้ขา้อบรมเป็นผูค้้นหาค าตอบที่ถกูตอ้งด้วยตนเอง จะท าใหผู้เ้ขา้
อบรมเข้าใจและจดจ าเกดิความช านาญ สามารถน าไปใช้ไดจ้รงิหลงัจากอบรมไปแลว้ 

WHAT is this course about?  (หลักสูตรนีฝึ้กอบรมในเร่ืองใด?) 

 มีจิตส านึกและความรับผิดชอบส่วนตนท่ีสร้างสรรค์ 
 รู้วิธีการรับมือกับสภาพแวดล้อมและแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีเสริมสร้างบรรยายกาศการท างาน 
 มีทัศนคติท่ีเปิดกว้างและสร้างสรรค์ 
 รู้จักตนเองและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
 มีความเข้าใจผู้อื่นและพร้อมท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการท างานร่วมกัน 

WHO should participate?  (ผู้ท่ีควรเข้าอบรมใหลักสูตรนีค้ือ?)  

ผู้บริหารและหัวหน้างาน   
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รายละเอยีดโครงการ 
 

ช่ือหลกัสตูร  : ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีในองค์กร 
ระยะเวลา : 1 วัน  (6 ชัว่โมง) 
จ านวนผูเ้ขา้อบรม : 20-50 คน (จ านวนผู้เข้าอบรม มีผลต่อค่าใช้จ่ายวิทยากร) 
สถานที่ : ห้องประชุม จัดเก้าอีแ้บบ U Shape 
ทีมวทิยากร : อาจารย์แสงธรรม บัวแสงธรรม พร้อมทีมงาน 1-2 ท่าน 
   The Best Speech Plus Training Center  

หัวขอ้การอบรม 
1. ความหมายและความส าคญัของ ความรบัผดิชอบสว่นตน 

ชมคลิปตัวอย่างกรณีศึกษา 
กิจกรรม หาตัวอย่างความรับผิดชอบส่วนบุคคลท่ีดี ผู้เข้าอบรม ร่วมกันวิเคราะห์ 

2. จรยิธรรมพืน้ฐานเพือ่สร้างจติส านกึและความรบัผดิชอบส่วนบุคคล 
หิริ-โอตตัปปะ ความกลัวและละอายต่อผลท่ีเกิดจากกระท าท่ีไม่ดี, จาคะ ความไม่เห็นแก่ตัว ความ
เสียสละ, สัจจะ ความรับผิดชอบในค าพูดและส่ิงท่ีกระท า, สติ-สัมปชญัญะ ความรู้ตัวและระลึกได้อยู่
เสมอ 
กิจกรรม เช่ือมโยงจริยธรรมทัง้ส่ีเข้ากับงานในองค์กร 

3. ฝึก 8 อยา่งจะไดไ้ม่ทกุข ์ของ สมเดจ็พุทธโฆษาจารย ์ประยุทธ ์ประยุตโต 
ทัง้ 8 อย่างคือการสร้างพืน้ฐานแห่งความดีงามและพัฒนาจิตใจให้เป็นคนคิดดีพูดดีและท าดีแบบ
ง่าย ๆ เข้าใจง่ายและสัมผัสได้ เป็นการปลูกจิตส านึกด้วยตนเอง 

4. องคป์ระกอบการสร้างมนษุยสัมพันธท์ี่ดใีนองคก์ร 
คือ ความสุข (ท าให้คนรอบข้างมีความสุข), การยอมรับ (ให้ความคุณค่าและความส าคัญกับคน
รอบข้าง), ผลประโยชน์ (คิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อน) 
กิจกรรม ผู้ส่ือข่าว ส่งเสริมการสร้างสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
กิจกรรม ระดมความคิด หาองค์ประกอบของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ร่วมกันวิเคราะห์ 

5. สี่เคลด็ลบั การสรา้งสายสมัพนัธ์ที่ด ี
ยิม้แย้มแจ่มใส ตัง้ใจสนทนา มธุรสวาจา อาสาเกือ้กูล 
กิจกรรม ขจัดข้อจ ากัดของตนเอง 
ชมคลิป ข้อจ ากัดของเราและวิธีการแก้ไข 

6. แบบทดสอบ ตารางสี่ช่อง สอ่งใจตนเอง Stop-Stay-Start 
ให้ผู้เข้าอบรมได้สะท้อนความคิดของตนเองในมุมมองท่ีกลับไปกลับมาจนสามารถเห็นบางส่ิงบางใน
ตนเองทัง้ข้อดีและข้อเสีย รวมถึงการลด-ละ-เลิก และเร่ิมต้นบางส่ิงท่ีเหมาะสม 
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กิจกรรมตารางส่ีช่อง ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเห็นข้อบกพร่องของตนเองท่ีต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเต็ม
ใจ ซ่ึงหมายถึงการท าให้ผู้ร่วมงานยอมรับและมีความสุขในการท างานร่วมกัน (รับผิดชอบต่อตนเอง) 

7. ผลกระทบของความรับผดิชอบส่วนบุคคล เป็น ไวรัส หรอื วคัซีน 
บทสรุปท่ีจะชีใ้ห้เห็นว่า ผลกระทบของความรับผิดชอบส่วนบุคคลมีผลกระทบเป็นวงกว้างและแทรก
ซึมไปได้ในทุกภาคส่วน ถ้าดูแลไม่ดี มันคือ ไวรัสร้าย แต่ถ้าดูแลดี จะเป็นวัคซีนช่วยรักษาส่วนท่ี
บกพร่องให้กลับมาสู่สภาพท่ีพร้อมจะพัฒนาต่อไป 
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ตารางการอบรม 

ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีในองค์กร 

เวลา รายการ 

9:00-10:30 น.  ความหมายและความส าคัญของความรับผิดชอบส่วนตัว 
กรณีศึกษา พฤติกรรมและเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
ชมคลิปวีดีโอ  
กิจกรรม ตัวอย่างความรับผิดชอบส่วนบุคคลท่ีดี  
ผู้เข้าอบรม ร่วมกันวิเคราะห์ 

10:30-10:45 น. พักเบรก 

10:45-12:00 น.  จริยธรรมพืน้ฐาน เพื่อสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบส่วนบุคคล 
หิริ-โอตตัปปะความกลัวและละอายต่อผลท่ีเกิดจากกระท าท่ีไม่ดี, จาคะ ความไม่เห็น
แก่ตัว ความเสียสละ, สัจจะ ความรับผิดชอบในค าพูดและส่ิงท่ีกระท า, สติ-
สัมปชญัญะ ความรู้ตัวและระลึกได้อยู่เสมอ 
กิจกรรม เช่ือมโยงจริยธรรมทัง้ส่ีเข้ากับงานในองค์กร 

 ฝึก 8 อย่างจะได้ไม่ทุกข์  ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประยุทธ์ ประยุตโต 

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00-14:30 น.  กิจกรรม ผู้ส่ือข่าว เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดี 
 กิจกรรม ระดมความคิด หาองค์ประกอบของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

ร่วมกันวิเคราะห์ 
 องค์ประกอบการสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีในองค์กร 

ความสุข(ท าให้คนรอบข้างมีความสุข), การยอมรับ(ให้ความคุณค่าและความส าคัญ
กับคนรอบข้าง), ผลประโยชน์ (คิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อน) 

 4 เคล็ดลับการสร้างสายสัมพันธ์ท่ีดี 
ยิม้แย้มแจ่มใส ตัง้ใจสนทนา มธุรสวาจา อาสาเกือ้กูล 

14:30-14:45 น. พักเบรก 

14:45-16:00 น.  กิจกรรม ขจัดข้อจ ากัดของตนเอง 
 ชมคลิป ข้อคิด ข้อจ ากัด 
 แบบทดสอบ ตารางส่ีช่องส่องใจตัวเอง 

Stop Stay Start 
 สรุปผลกระทบของ ความรับผิดชอบส่วนบุคคล เป็น ไวรัส หรือ วัคซีน 

 


