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Course outline หลักสูตรมหัศจรรย

ผูนําพลังคิดเชิงบวก
(The Positive Energy Leader)
(หลักสูตร 1 วัน)
โดย

นาย ปกรณ วงศรัตนพิบูลย
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด


การจะทําใหองคกรหรือหนวยงานประสบความสําเร็จ คุณตองเรียนรูที่จะบริหารจัดการพลังงานของคน นั่น
หมายรวมถึงพลังจากตัวคุณเองดวย ดังนัน้ คุณคิดวา พลังคิดเชิงบวก ของคุณและทีมงานมีมากแคไหน
สามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆเพื่อจะบรรลุเปาหมายรวมกันไดหรือไม



ทัศนคติเชิงบวก เปนทางเลือกที่ผูนําตองสรางเสริมใหกบั ตัวเอง และทีมงานอยูตลอดเวลา เพราะการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นและการแขงขันที่มีความรุนแรงมายิ่งขึ้นในปจจุบัน ยอมนํามาซึ่งความเครียด, ความ
กังวลใจ, ขาดความมั่นใจ และทําใหทีมงานเกิดความทอถอยอยูบอยๆ ผูนําจึงตองนําพาทีมงานใหกาวขาม
อุปสรรคตางๆไปใหไดดว ย พลังการคิดเชิงบวก ของทั้งทีมงาน



การสรางทีมงานใหเวิรคนั้น ผูนําตองเวิรคกอน การเปลี่ยนแปลงความคิดเชิงลบของตัวเองเปนความคิดเชิง
บวกได จะไดพลังงานเพิ่มขึน้ มากกวา 10 เทา ดังนั้น ถาผูน ําสามารถกระตุนใหทีมงานเปลี่ยนความคิดจาก
การคิดเชิงลบตอเหตุการณตา งๆ เปนความคิดเชิงบวกได จะเพิ่งพลังงานใหกับทีมอยางมากมายมหาศาล
เชนกัน

วัตถุประสงคของหลักสูตร
 เพื่อทําใหผูนํามองเห็นตัวเองวา เราสามารถเปลี่ยนความคิดของตัวเอง จากการคิดเชิงลบไปเปนการคิดเชิง
บวกไดดว ยตัวเองอยางงายๆ
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 เพื่อใหผูนําเลือกเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางของตัวเองและทีมงานไดอยางเหมาะสม สามารถนําไปปรับ
ใชกับสถานการณตางๆไดดว ยตัวเอง
 เพื่อใหมแี นวทางในการสรางทีมพลังคิดเชิงบวกขึ้นในองคกร จนกลายเปนทีมที่เวิรค และสามารถบรรลุ
เปาหมายได

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 คุณคือ..ผูนําพลังพลังคิดเชิงบวก
 สํารวจความคิดเห็นกับเหตุการณตางๆ
 หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเปนผูนํา
 เทคนิคเอาชนะหลุมพรางดวยตัวเอง
 กาวขามอุปสรรคดวยความมัน
่ ใจ

 ผูนํา... สรางทีมพลังคิดเชิงบวก
 การเปนตัวอยางที่ดี
 ปจจัยสําคัญในฐานะผูนําทีม
 สรางพลังคิดเชิงบวกใหกับทีม
 องคประกอบสําคัญของทีมเวิรค

 สรางเสริมทัศนคติเชิงบวกในตัวคุณ
 ทัศนคติเชิงบวกเปนทางเลือก
 คุณสมบัติของนักคิดเชิงบวก
 เปลี่ยนความคิด...ชีวิตเปลี่ยน
 พลังแหงการคิดเชิงบวก

 การพัฒนาตัวเองใหมีพลังคิดเชิงบวก
 เรียนรูธรรมชาติของมนุษย
 กฎทองของผูนําพลังคิดเชิงบวก
 คุณสมบัติของผูนํา
 คุณคือ... นักคิดเชิงบวก
 การบานเพื่อนําไปฝกฝนและพัฒนาทีมงาน

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning) โดยผูเรียนเปนบุคคลสําคัญที่ตองเรียนรูดว ยตัวเอง และนําความรูที่
ไดเรียนรูไปใชไดในทันที ดวยแนวทางของตัวเอง

 กิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
 การบรรยายเนือ้ หา
 Work shop สรางสถานการณ
 เกมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  การบานเพื่อการนําไปฝกฝนอยางตอเนื่อง

 วิทยากรทําหนาที่เพียงผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) ทําใหการพัฒนาเปนไปตาม
ธรรมชาติของผูเรียนรูนั้นๆ โดยการเรียนรูท ี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดวยตัวเอง
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กรอบในการดําเนินการฝกอบรม
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ผูที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหนางาน

 ผูจัดการ

 ผูบริหาร

ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอยางWork Shop หัวขอ “ การชื่นชมผูอื่น (จับถูก) ”
วิธีปฏิบตั ิ
 ลองนึกถึงใครก็ได เชน หัวหนา , เพื่อน , ลูกคา , ลูกนอง เปนตน คิดถึงจุดเดนของเขาที่เรา
ประทับใจและอยากปฏิบัตติ าม เลาใหเพือ่ นๆใน Class เชน - จุดเดน - ความสามารถพิเศษ - อุปนิสัยที่ดี
ผลที่จะไดรับ
 การชื่นชมอยางจริงใจ จะทําใหความสัมพันธระหวางเรากับผูนั้นแนนแฟนยิ่งขึ้น เพราะคนทุกคน
ชอบคําชม และเมื่อเราชมผูอื่นมากเทาไร ผูอื่นก็จะชมเรามากขึ้นเทานัน้ เทากับตางคนตางใหกําลังใจซึ่งกันและ
กัน ทําใหทัศนคติของเราเกีย่ วกับคนเปนในเชิงบวกมากขึ้น (อยากขอย้ําวาเรื่องที่เราชมนั้นมาจากความรูสึกที่
แทจริงของเรา ไมใชเสแสรงนะครับ)
การนําไปฝกตอไป
 ตอไปนี้ใหบอกกับตัวเองวา เราจะเริ่มจากการหาขอดีของผูที่เราเกี่ยวของกอนโดยการจับถูก ถึงแม
คนๆนั้นเราจะรูสึกไมถูกใจก็ตาม เราก็จะพยายามหาขอดีของเขาใหเจอ (เชื่อแนวาทุกคนมีขอดีครับ แตเราไม
พยายามหาเทานั้นเอง) ลองฝกตัวเองในระหวางการประชุม ใหหาจุดเดนหรือขอดีและความสามารถของแตละ
คนที่เราประชุมดวย จะทําใหเรามีความสุขกับการประชุมมากขึ้นเลยครับ เมื่อเราเห็นขอดีของใครแลว เราก็จะ
รับฟงมากขึ้นก็จะทําใหเราไดรับความรูใหมๆเพิ่มขึ้น เห็นไหมครับมีแตขอดีๆทั้งนั้น
สาเหตุที่ทําใหเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได
 การสรางความสัมพันธกบั ผูอื่นที่ดี คือ การใหความสําคัญกับเขา ซึ่งก็ควรเริ่มจากการจับถูกในตัว
เขากอน เมื่อฝกฝนบอยๆเราจะมีทัศนคติทดี่ ีขึ้นเลยครับ
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รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารยใชในการดําเนินการฝกอบรม
(รูปแบบการฝกอบรมโดยรวม)
















การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องตนของผูเขาฝกอบรมกับเนื้อหาตามหลักสูตร
o แนะนําตัวเอง
o คําสําคัญ ( Key Words )
o คําถามสรางแนวความคิด
การสํารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทําใหผูเขาฝกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนําไปสูการอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
o คนหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องตางๆ o สํารวจพฤติกรรมของตัวเองในดานตางๆ
o เรียนรูธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
กําหนดเปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุนใหผูเขาฝกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบงายๆ
o เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนความคิดในเรื่องตางๆ ดวยตัวเอง
o กําหนดแนวทางของตัวเองใหม
กําหนดคุณสมบัติที่จะนําไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพือ่ การพัฒนาตัวเอง
o การเตรียมความพรอมของตัวเอง
o วางแผนการพัฒนาตัวเองอยางมีขั้นตอน
o เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง o ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหม
สรางความคาดหวังกอนการฝกอบรม
เทคนิคการทใหผูเขาฝกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธเมื่อสิ้นสุดการอบรม
o ทําใหผูเรียนจดจอตอการเรียนรู เพราะอยากเรียนของตัวเอง
o นําเรื่องที่ใหเรียนรูไปใชไดจริง
Workshop ประเด็นสําคัญทีส่ ามารถไปฝกฝนได
ดําเนินการ Workshop ในเรือ่ งที่สําคัญเพื่อใหเขาใจและนําไปฝกฝนไดจริง
o กระตุนให คิด  เขียน  พูด
o การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
o การนําเสนอกลุมจากการระดมความคิดเห็น o การนําไปใชฝก
 ฝนกับตัวอง
การบานเพื่อนําไปฝกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผูเขาฝกอบรมยืนยันกับตัวเองวาจะนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่องที่ไดรับจากการอบรม
o เรื่องที่ชอบ
o เรื่องที่จะนําไปปฏิบัติเปนเรื่องแรก
o การบานของตังเอง
กิจกรรมเสริมการเรียนรูใหเกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมในแตละกลุมที่เขาฝกอบรมและสอดคลองกับเนื้อหา
o เกม / การละเลน
o Role Playing
o นิทานใหแนวความคิด
o กรณีศึกษา
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แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
“การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา”
การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงไดยาวนาน
ก็จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลีย่ นแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดว ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใหผูอื่นไดพัฒนาตอไปไดดวย
กิจกรรมที่ชวยใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได
ควรเปนสิ่งที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรม ทําใหเขานึกถึงบรรยากาศในการฝกอบรมและเขา
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองใหดขี ึ้น

กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดมีดังนี้
1. การบานสําหรับการนําไปฝกฝนหลังการอบรม
2. เอกสารอางอิงสําหรับนําไปประกอบการฝกฝน
3. เว็บไซดดานการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรือ่ งตางๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
4. จดหมาย Reminder จากอาจารยปกรณแวะมาทักทาย
5. สมัคร Mailing List รับขาวสารดานการพัฒนา
6. การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององคกร
7. การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูชวย (มีคาใชจาย)
8. การสรางโครงการรวมกันในองคกรโดย HRD
9. การดําเนินการ Clinic โดยอาจารยปกรณ (มีคาใชจาย)

ผลลัพธจากการฝกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสําคัญของตัวเองที่จะนําไปพัฒนา แตจะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไมสามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได ดังนั้นกิจกรรมเหลานี้จะชวยใหเขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ตอไปไดดว ยตัวของเขาเอง

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องสามารถทําไดโดย
1. ตัวผูเขาอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช





การบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
เอกสารเพิ่มเติมสําหรับนําไปฝกฝน
แหลงความรูเตือนความทรงจําในเว็บไซด Pakornblog.com
Mailing List ความรูสงตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูชวย ถึงผูเขาอบรม
www.entr ain ing .net
www.pak orn blog .com
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ผู นาํ พลั ง คิ ด เชิ ง บวก



จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย ปกรณ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
การสรางโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยผูเขาอบรมเอง หรือ รวมกับ HRD ( ถามี )

2. ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกคา
HRD ตามการบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
 การสรางโครงการพัฒนา / อํานวยความสะดวก ใหผูเขาอบรม พัฒนาอยางตอเนื่อง


3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผูชวย ของ อาจารยปกรณ
 ดําเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให

4. Clinic โดย อ.ปกรณ
 ดําเนินฝกอบรมเพิ่มเติม โดยใหผูเขาอบรมทําการบาน (งานที่ผูเขาอบรมบอกวาตองการไป
พัฒนา) และ อาจารย มาใหคําแนะนํา
กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียด
รูปแบบและการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิม่ เติม
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