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หลักการและแนวความคิด








ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ หัวหน้างาน ต้องบริ หารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ของตัวเองให้อยูใ่ นจุดที่ไม่ทาให้
เสี ยหายต่องานและทีมงาน เพราะความรับผิดชอบที่สูง ทาให้โอกาสในการเกิดอารมณ์เชิงลบมีค่อนข้างสู ง
ดังนั้น การรู้หลักการ “การบริ หารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)” ของตัวเองจะทาให้เป็ นที่ยอมรับของทีมงาน
มากขึ้น และส่ งผลถึงการได้รับผลลัพธ์ของงานที่มีประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น
การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (Emotion Intelligence) ต้องเริ่ มต้นที่การเรี ยนรู้และเข้าใจในคุณค่า (Value)
ของตัวเองพร้อมกับเชื่ อมต่อกับคุณค่าของทีมและคุณค่าขององค์กร (Core Value) ต่อไป ก็จะทาให้เข้า
ใจความแตกต่างของบุคคลของทีมและความต้องการขององค์กรได้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึ้น จะทาให้สามารถ
บริ หารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้ดียงิ่ ขึ้น
อารมณ์เชิงลบ (Negative Emotion) เกิดขึ้นจากการทางานของสมอง ส่ วนที่เป็ นการควบคุมการปฏิบตั ิตวั ของ
คนเรา ดังนั้นการบริ หารจัดการอารมณ์จึงต้องใช้เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่ อสารกับสมอง (Neuro
Linguistic Programming : NLP) เพื่อทาให้สมองส่ วนอารมณ์ (Limbic System) เลือกสร้างอารมณ์ที่ดีข้ ึนมา
แทนและปรับเปลี่ยนการกระทาใหม่ที่ส่งผลดีต่อตัวเองและผูอ้ ื่น
การประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) จะทาให้การทางานร่ วมกันเกิดผลลัพธ์ที่ดี และเกิด
ความสุ ขในการทางานอย่างเป็ นทีมเวิร์ค

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจการบริ หารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้อย่างชัดเจนและสามารถประยุกต์ใช้กบั
Style ของตัวเองได้ในสถานการณ์จริ ง
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนมีเทคนิคการโปรแกรมภาษสื่ อสารกับสมอง (NLP) แล้วนามาบริ หารจัดการอารมณ์เชิงลบ
ของตัวเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ทากิจกรรมเพื่อสร้างการเรี ยนรู้ในการจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง จะทาให้เกิดความ
เข้าใจได้ดว้ ยตัวเองอย่างแท้จริ ง
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รายละเอียดเนือ้ หาตามหลักสู ตร (Course Outline)
การเรี ยนรู้ และเข้ าใจธรรมชาติของอารมณ์
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริ หารจัดการอารมณ์
 ความหมายของการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)
 เทคนิคการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EI)
 การประยุกต์ใช้ความฉลาดทางอารมณ์กบั งาน
 Workshop : กาหนดแนวทางการจัดการอารมณ์ของตัวเอง
การใช้ คุณค่ า (Value) ในการจัดการอารมณ์เชิงลบ
 คุณเป็ นได้ดีกว่าที่คุณคิด (คุณค่าในตัวเอง)
 การทางานร่ วมกันเป็ นทีมเวิร์ค (คุณค่าของทีม)
 การสร้างความผูกพันในองค์กร (คุณค่าขององค์กร)
 การปฏิบตั ิตวั ให้สอดคล้องกับคุณค่าในตัวเอง ทีม องค์กร
 กิจกรรม : ค้นหาคุณค่าในตัวเอง (Being)
 กิจกรรม : รณรงค์คุณค่าขององค์กร (Core Value)
การใช้ เทคนิค NLP กับการจัดการอารมณ์เชิงลบ
 ความหมายของ NLP (Neuro Linguistic Programming)
 หลักการที่สาคัญของการทางานของสมอง
 NLP Communication Model
 เทคนิคการใช้ NLP กับการจัดการอารมณ์เชิงลบ
 Workshop : กาหนดเทคนิคการจัดการของตัวเอง
 Role Playing : บทละครการสร้างความฉลาดทางอารมณ์
การประยุกต์ ใช้ กบั การทางานในองค์ กร
 การบริ หารจัดการอารมณ์เชิงลบกับงาน
 การบริ หารจัดการอารมณ์เชิงลบกับการสื่ อสาร
 การบริ หารจัดการอารมณ์เชิงลบกับปั ญหาและอุปสรรค
 การบริ หารจัดการอารมณ์เชิงลบกับเป้ าหมาย
การบ้ าน : เพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
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ขบวนการ (Process) ในการฝึ กอบรม
 ใช้ หลักการ การเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

·
·
·
·

หมายเหตุ : ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์ ในอดี ตของตัวเอง ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สานึ ก ผ่านการ
แสดงด้วยวงจรพฤติ กรรม หากต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงจึงต้องทาให้ผูเ้ รี ยนยินดี ที่จะปรับเปลี่ ยน
ความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู ้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)


การใช้ กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึ กอบรม

หมายเหตุ: การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้ างความอยากเปลี่ ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลื อกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
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แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบาย กระตุน้ ให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี
Commitment

 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิ ดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึ กให้จบั ประเด็นสาคัญที่อยูใ่ นสไลด์ (Slide) ได้ดว้ ยตัวเอง
 ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู ้ ไม่ได้บงั คับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
 สร้ างความเข้าใจในเนื้ อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กัน
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 การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่ านกรณีศึกษา
 กรณี ศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริ งที่ผูเ้ รี ยนต้องเผชิ ญ หากมีการนาสิ่ งที่
ได้เรี ยนรู ้ประยุกต์กบั กรณี ศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการ
ใหม่ๆ ที่ได้เรี ยนรู ้กบั กรณี ศึกษา จะทาให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่าง
แม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิด
ผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริ ง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์จริ งหลังการ
ฝึ กอบรมแล้ว ผูเ้ รี ยนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทนั ที

 การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
 ผูเ้ รี ยนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลายเป็ นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการ Coaching จะทาให้ผเู ้ รี ยนอยากนาสิ่ ง
ที่รู้ไปใช้จริ ง
 การบ้านเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ ผูเ้ รี ยนนาไป
ปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
ผูบ้ ริ หาร
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