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Course outline หลักสูตรสร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทางาน
(Working with Innovative Brain)

(หลักสูตร 1 วัน)

โดย นาย ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด
 คาว่า “นวัตกรรม” สื่อถึง การทาสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และหมายรวมถึง การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การ

ผลิต กระบวนการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและมีความแตกต่างไปจากเดิม อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นการ
เปลี่ยนแปลงแล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแล้ว แตกต่างจากเดิมย่อมหมายถึง การสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาในเรื่อง
นั้นๆด้วย
 การทางาน “สมอง” จะเกิดขึ้นทั้งส่วนที่เป็นอารมณ์ ความรู้สึกและการคิด วิเคราะห์ หากสามารถทาให้

สมองเอาชนะอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจาไปสู่ ความรู้สึกที่ดี ซึ้งจะกระตุ้นให้เกิดฮอร์โมนในการ
เสริมความคิด สร้างสรรค์ของสมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex : PFC) ได้เป็นอย่างดี ความคิดใหม่ๆ
ความคิดดีๆ ความคิดในเชิงปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น
 การสร้าง “สมองนวัตกรรม” เป็นแนวทางหนึ่ง ที่มีความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันเป็น

อย่างมาก การทาแบบเดิมๆ ย่อมได้รับผลลัพธ์เดิมๆ ดังนั้น หากต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่มีขึ้นกับเรื่องต่างๆ
ที่อยู่รอบตัวเราแล้วย่อมต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านการใช้สมองของเรา
และการประยุกต์ใช้สมองด้านนี้บ่อยๆ ก็จะกลายเป็น สมองนวัตกรรมในที่สุด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์อันนาไปสู่การคิดเชิงนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง



เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทางานของสมองที่เป็นส่วนจิตสานึกและจิตใต้สานึกและบริหารการทางาน
ของสมองให้สร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมได้มากขึ้น



เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สมองนวัตกรรมของตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนาไปประยุกต์ใช้กับการ
ทางานของตัวเองได้ทันที
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร (Course Outline)
แนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม
สารวจแนวความคิดเรื่องนวัตกรรม
 ความหมายของคาว่า “นวัตกรรม”
 หลักการคิดนอกกรอบ เชิงสร้างสรรค์
 หลักการสาคัญของการสร้างนวัตกรรม
 Workshop : สารวจแนวความคิดของตัวเอง
หลักการทางานของสมองสร้างความคิดสร้างสรรค์


สมองทางานอย่างไร ?
 องค์ประกอบสาคัญของการทางานของสมอง
 ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
 เทคนิคการโปรแกรมสมองให้คิดสร้างสรรค์
 กิจกรรม : การสร้างความคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
กระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วยสมอง


อิสรภาพไร้ขีดจากัดของสมอง
 กระบวนการสร้างสรรค์ความคิด
 สนุกกับไอเดียที่สร้างขึ้นมา
 ทามันให้เป็นจริง
 กิจกรรม : สร้างนวัตกรรมของตัวเอง
การประยุกต์สมองนวัตกรรมกับการทางาน


การพิชิตเป้าหมายด้วยวิธีการใหม่ๆ
 การเอาชนะปัญหา อุปสรรค อย่างสร้างสรรค์
 สร้างกระบวนการที่ไม่เคยมีมาก่อน
 การดาเนินชีวิตกับแนวคิดใหม่ๆ
การบ้าน : เพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
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กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม
 ใช้หลักการ การเรียนรูข
้ องผู้ใหญ่ (Adult Learning)

·
·
·
·

หมายเหตุ: ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สานึก ผ่านการ
แสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทาให้ผู้เรียนยินดีที่จะปรับเปลี่ยน
ความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)
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การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม

หมายเหตุ: การทาให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด


แก่นสาคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเอง
อย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
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❖ แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบายกระตุ้นให้คิดถามให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึกให้จับประเด็นสาคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
 ทาให้ผเู้ รียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

❖ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนาไปปฏิบัติ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน

❖ การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
 กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผเู้ รียนต้องเผชิญ หากมีการนาสิ่ง
ที่ได้ เรียนรู้ป ระยุกต์กับ กรณี ศึกษา ก็เสมื อนหนึ่ งให้ พิ สูจน์ ห ลักการและ
วิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทาให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้
ได้อย่างแม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่
คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลัง
การฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

❖

การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

 ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทาให้ผู้เรียนอยากนาสิ่ง
ที่รู้ไปใช้จริง
 การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัด ได้ที่ การบ้ านที่ผู้เรียนน าไป
ปฏิบัติจริง
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ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ

 หัวหน้างาน

 ผู้จัดการ

สิ่งที่สถาบันอานวยความสะดวกหลังการฝึกอบรม


เว็บไซต์เรียนรู้
www.entraining.net

www.pakornblog.com

www.coachatwork.in.th

www.peakpotential.in.th

www.learning-online.in.th
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ทีมวิทยากรและโค้ชสถาบันให้คาปรึกษา
ทีมวิทยากร & โค้ชที่ดาเนินการสอน ยินดีให้คาปรึกษา, ตอบคาถาม, โค้ชเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
เพื่อให้ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้รับการอธิบายจนสมบูรณ์
บทความ, เครื่องมือต่างๆ ของวิทยากร & โค้ชแต่ละท่านที่เปิดให้ใช้ทบทวนและพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะขอคาปรึกษาจากวิทยากร & โค้ชที่เป็นเจ้าของบทความและเครื่องมือ
เหล่านั้นตลอด



เครื่องมือต่างๆ
Coaching card

เครื่องมือการโค้ชต่างๆ
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การติดตามผล

 Package
•
•
•
•
•

# 1 : อัตราค่าบริการ

ฟรี

ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดาเนินการ
En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
กาหนอกรอบในการสรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
การติดตามผลใช้การบ้านทีจ่ ะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก

 Package

# 2 : อัตราค่าบริการ 8,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• การติดตามผลใช้การบ้านทีจ่ ะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลทีไ่ ด้รับจากผูเ้ ข้าฝึกอบรม

 Package

# 3 : อัตราค่าบริการ 15,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• พูด-คุยในเรื่องที่รบั ปากใน Class ว่าจะนาไปพัฒนาตัวเอง
• จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจากใน Class และ
หลังการอบรม

 Package

# 4 : อัตราค่าบริการ 20,000 บาท/ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
• ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
• การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึน้ ใน Class ประกอบกับ
การบ้านที่จะนาไปฝึกฝน
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงและนาไปใช้
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจากใน Class และหลัง
การอบรม
• จัดส่งสิ่งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารทีเ่ ป็นประโยชน์กบั การพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
• สรุปภาพรวมและคาแนะนาของวิทยากร ในรายงาน
• ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นาไป
ดาเนินการต่อไปได้

การติดตามผลลัพธ์จากการฝึกอบรมเพื่อให้ในการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรตามแผน ของ HRD ที่จะ
นาเสนอให้ผู้บริหารสามารถนาไปกาหนดเป็นนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่เป็น Talent ได้ต่อไปใน
อนาคต
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จุดเด่นสถาบัน
มีหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้วยกระบวนการ
Training & Group Coaching หลากหลายหมวดให้เลือกได้ตามความสนใจ
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เครื่องมือพัฒนาตนเอง สามารถใช้เป็นคู่มือการฝึกฝนในด้านต่างๆ ได้อย่างง่าย (คู่มือจิ๋ว)

หลักสูตรออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่อย่างง่ายๆ แค่คลิ๊กมาที่เรา www.learningonline.in.th
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