การสร้ างพลังของเชาว์ ปัญญาเชิ งบวก (PQ) ในการทางาน (1D)

Course outline หลักสู ตรการสร้ างพลังของเชาว์ ปัญญาเชิงบวก (PQ) ในการทางาน
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการและแนวความคิด
การสร้างภูมิพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PQ) ให้สมองมีความแข็งแรงมากพอที่จะต่อสู ้กบั พลังด้านลบที่
คอยฉุ ดดึงให้เราตกต่าและหมดกาลังใจในเหตุการณ์ต่างๆ โดยการสะสมพลังนี้ให้เพิ่มพูนขึ้นเรื่ อยๆ จนการ
ฝึ กฝนกลายเป็ นกิจวัตรประจาวันที่เราขาดไม่ได้ ก็จะทาให้เราสามารถใช้ศกั ยภาพที่ซ่อนอยูใ่ นตัวเองออกมา
ได้อย่างเต็มที่
กลยุทธ์การพัฒนาระดับ PQ ให้สูงขึ้น แบ่งออกเป็ น 3 เรื่ องดังนี้
1. การขจัดจิตที่บนั่ ทอนตัวคุณ (Negative Thinking)
2. การเสริ มสร้างจิตที่ส่งเสริ มตัวคุณ (Positive Thinking)
3. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของสมอง PQ (Positive Intelligence)
การเรี ยนรู ้และเข้าใจจิตที่บนั่ ทอนและจิตที่ส่งเสริ ม จะช่วยทาให้สามารถพัฒนาพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก
ได้ง่ายขึ้น และเกิดเป็ นภูมิที่ติดตัวเองไปตลอด ทาให้สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยูภ่ ายในตัวเองออกมาใช้
อย่างเป็ นอัตโนมัติหลังจากการฝึ กฝนจนเป็ นธรรมชาติ
การพัฒนาทักษะที่สาคัญต่างๆ ในการเสริ มสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวก (Positive Intelligence) จะทาให้สามารถ
ขจัดจิตที่บนั่ ทอนตัวคุณได้อย่างรวดเร็ ว และสร้างจิตที่ส่งเสริ มตัวคุณขึ้นมาทดแทนได้ทนั ที ทาให้สามารถ
ประยุกต์ใช้กบั การทางานและการดาเนินชีวติ ได้

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพื่อทาให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้และเข้าใจพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PQ) ได้ดว้ ยตัวเองและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์จริ งได้ทนั ที
เพื่อทาให้ผเู้ รี ยนมีแบบฝึ กฝนการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวกตาม Style ของตัวเอง สามารถปฏิบตั ิได้อย่างเป็ น
ธรรมชาติ
เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบตั ิและสารวจตัวเองกับกิจกรรมต่างๆ ช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
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รายละเอียดเนือ้ หาตามหลักสู ตร (Course Outline)
การเรี ยนรู้ และเข้ าใจธรรมชาติของอารมณ์
o สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับเชาว์ปัญญาเชิงบวก
o ความหมายของเชาว์ปัญญาเชิ งบวก (Positive Intelligence)
o การวัดค่าจิตของคุณในสภาวะต่างๆ (Positive Intelligence Quotient)
o หลักการสาคัญของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI)
o Workshop : สารวจระดับเชาว์ปัญญาเชิงบวกของตัวเอง
เทคนิคการพัฒนาเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI) ของตัวเอง
o การเรี ยนรู ้และเข้าใจการทางานของสมอง
o กลยุทธ์การพัฒนาระดับ PQ ให้สูงขึ้น
o รู ้จกั จิตที่บนั่ ทอนตัวคุณ (Negative Thinking)
o รู ้จกั จิตที่ส่งเสริ มตัวคุณ (Positive Thinking)
o Workshop : สร้างเทคนิคการพัฒนาเชาว์ปัญญา
o กิจกรรม : ประเมินตัวเองเพื่อค้นหาจิตที่บนั่ ทอน
ทักษะทีส่ าคัญของการสร้ างเชาว์ปัญญาเชิงบวก
o การเห็นอกเห็นใจ (Empathige)
o การอยากรู ้อยากเห็น (Explore)
o การริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovate)
o การสร้างเข็มทิศนาทาง (Navigate)
o การกระตุน้ จูงใจ (Activate)
o Workshop : การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก
การประยุกต์ ใช้ พลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทางาน
o การสร้างสมอง PQ อย่างสม่าเสมอ
o การใช้สมอง PQ กับการแก้ปัญหา
o การสร้างสมอง PQ ให้กบั ทีมงาน
o การใช้สมอง PQ ลดความขัดแย้ง
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
 พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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