สร้ างสมองนวัตกรรมพิชิตการทางาน ( หลักสูตร 1 วัน )

Course outline หลักสู ตรสร้ างสมองนวัตกรรมพิชิตการทางาน
(Working with Innovative Brain)

(หลักสู ตร 1 วัน)

โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด
 คำว่ำ “นวัตกรรม” สื่ อถึง กำรทำสิ่ งต่ำงๆด้วยวิธีใหม่ๆ และหมำยรวมถึง กำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กำร

ผลิต กระบวนกำร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีข้ ึนและมีควำมแตกต่ำงไปจำกเดิม อย่ำงสร้ำงสรรค์ ดังนั้นกำร
เปลี่ยนแปลงแล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีข้ ึนแล้ว แตกต่ำงจำกเดิมย่อมหมำยถึง กำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ข้ ึนมำในเรื่ อง
นั้นๆด้วย
 กำรทำงำน “สมอง” จะเกิดขึ้นทั้งส่ วนที่เป็ นอำรมณ์ ควำมรู ้สึกและกำรคิด วิเครำะห์ หำกสำมำรถทำให้

สมองเอำชนะอำรมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นอยูเ่ ป็ นประจำไปสู่ ควำมรู ้สึกที่ดี ซึ้ งจะกระตุน้ ให้เกิดฮอร์ โมนในกำร
เสริ มควำมคิด สร้ำงสรรค์ของสมองส่ วนหน้ำ (Prefrontal Cortex : PFC) ได้เป็ นอย่ำงดี ควำมคิดใหม่ๆ
ควำมคิดดีๆ ควำมคิดในเชิงปั ญญำก็จะเกิดขึ้นได้ง่ำยขึ้น
 กำรสร้ำง “สมองนวัตกรรม” เป็ นแนวทำงหนึ่ง ที่มีควำมสำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วในปั จจุบนั เป็ น

อย่ำงมำก กำรทำแบบเดิมๆ ย่อมได้รับผลลัพธ์เดิมๆ ดังนั้น หำกต้องกำรผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่มีข้ ึนกับเรื่ องต่ำงๆ
ที่อยูร่ อบตัวเรำแล้วย่อมต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่ำนกำรใช้สมองของเรำ
และกำรประยุกต์ใช้สมองด้ำนนี้บ่อยๆ ก็จะกลำยเป็ น สมองนวัตกรรมในที่สุด

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร


เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสำมำรถสร้ำงแนวควำมคิดสร้ำงสรรค์อนั นำไปสู่ กำรคิดเชิงนวัตกรรมได้ดว้ ยตัวเอง



เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้ำใจกำรทำงำนของสมองที่เป็ นส่ วนจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกและบริ หำรกำรทำงำน
ของสมองให้สร้ำงแนวคิดเชิ งนวัตกรรมได้มำกขึ้น



เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ สมองนวัตกรรมของตัวเองผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กบั กำร
ทำงำนของตัวเองได้ทนั ที
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รายละเอียดเนือ้ หาตามหลักสู ตร (Course Outline)
แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรสร้ำงนวัตกรรม
สำรวจแนวควำมคิดเรื่ องนวัตกรรม
 ควำมหมำยของคำว่ำ “นวัตกรรม”
 หลักกำรคิดนอกกรอบ เชิงสร้ำงสรรค์
 หลักกำรสำคัญของกำรสร้ำงนวัตกรรม
 Workshop : สำรวจแนวควำมคิดของตัวเอง
หลักกำรทำงำนของสมองสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์


สมองทำงำนอย่ำงไร ?
 องค์ประกอบสำคัญของกำรทำงำนของสมอง
 ควำมคิดสร้ำงสรรค์เกิดขึ้นได้อย่ำงไร ?
 เทคนิคกำรโปรแกรมสมองให้คิดสร้ำงสรรค์
 กิจกรรม : กำรสร้ำงควำมคิดนอกกรอบเชิงสร้ำงสรรค์
กระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรมด้วยสมอง


อิสรภำพไร้ขีดจำกัดของสมอง
 กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ควำมคิด
 สนุ กกับไอเดียที่สร้ำงขึ้นมำ
 ทำมันให้เป็ นจริ ง
 กิจกรรม : สร้ำงนวัตกรรมของตัวเอง
กำรประยุกต์สมองนวัตกรรมกับกำรทำงำน


กำรพิชิตเป้ ำหมำยด้วยวิธีกำรใหม่ๆ
 กำรเอำชนะปั ญหำ อุปสรรค อย่ำงสร้ำงสรรค์
 สร้ำงกระบวนกำรที่ไม่เคยมีมำก่อน
 กำรดำเนิ นชี วต
ิ กับแนวคิดใหม่ๆ
การบ้ าน : เพื่อกำรนำไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง
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แนวทางการฝึ กอบรม
 การเรียนรู้ ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

ความเชื่อ

พฤติกรรม

ความคิด

การกระทา
•
•
•
•

ความรู้สึก

ความเชื่อ
ความเคยชิน
ค่ านิยม
อุปนิสัย
หมายเหตุ: ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ผ่ำนประสบกำรณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่ ง
เป็ นข้อมูลที่ จะอยู่ภำยในจิ ตใต้สำนึ ก ผ่ำนกำรแสดงด้วยวงจรพฤติ กรรม
หำกต้องกำรให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดกำรเปลี่ ยนแปลงจึ งต้องทำให้ผูเ้ รี ยนยินดี ที่จะ
ปรั บ เปลี่ ย นควำมคิ ด ของตัว เองใหม่ เพื่ อ สร้ ำ งควำมรู ้ สึ ก ที่ ดี ใ นกำร
เปลี่ยนแปลงตัวเอง (กำรกระทำแบบใหม่)

 การใช้ กระบวนการโค้ ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึ กอบรม
หมายเหตุ: กำรทำให้ผูเ้ รี ยนมองเห็ นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่
เป็ นอยู่ด้ว ยตัว เองผ่ ำ นกำรใช้ค ำถำม ( Questioning) ของโค้ช
(วิทยำกร) จะสร้ำงควำมอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้ว
ผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทำสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั Style และ
สภำพแวดล้อมของตัวเองได้อย่ำงเหมำะสมมำกที่สุด
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 แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

โค้ชให้หลักกำร

ผู้เรียนพิสูจน์ ด้วยตนเอง
 ผ่ำนกำรแลกเปลี่ยน
 Workshop
 Role Playing
 กรณี ศึกษำ

สร้ำงแนวทำงและวิธีกำร
ของตัวเอง สำมำรถ
ประยุกต์ใช้ได้ทนั ที

หมายเหตุ: กำรทำให้ผูเ้ รี ยนมองเห็ นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่ เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่ำนกำรใช้คำถำม (Questioning) ของโค้ช
(วิทยำกร) จะสร้ำงควำมอยำกเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทำสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั Style และ
สภำพแวดล้อมของตัวเองได้อย่ำงเหมำะสมมำกที่สุด

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

 สร้ำงควำมเข้ำใจในเนื้อหำด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
 เปิ ดโอกำสให้สำรวจตัวเองและสร้ำงแนวทำงแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึ กให้จบั ประเด็นสำคัญที่อยูใ่ นสไลด์ (Slide) ได้ดว้ ยตัวเอง
 ทำให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ำมีอิสระในกำรเลือกใช้ควำมรู ้ ไม่ได้บงั คับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้ำง Commitment ในสิ่ งที่จะนำไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักกำรและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
 สร้ำงควำมเข้ำใจในเนื้อหำด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที

 สนุกสนำนกับกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้ำงแนวควำมคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กัน
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 การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่ านกรณีศึกษา
 กรณี ศึกษำ ก็เหมือนกับเหตุกำรณ์จริ งที่ผเู ้ รี ยนต้องเผชิญ หำกมีกำรนำสิ่ งที่
ได้เรี ยนรู ้ประยุกต์กบั กรณี ศึกษำ ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักกำรและวิธีกำรใหม่ๆ ที่
ได้เรี ยนรู ้กบั กรณีศึกษำ จะทำให้เข้ำใจเนื้อหำและวิธีกำรใช้ได้อย่ำงแม่นยำ
 กำรแสดงบทบำทสมมติ (Role Playing) สร้ำงควำมสนุกสนำนได้แง่คิด
ผ่ำนเหตุกำรณ์คล้ำยสถำนกำรณ์จริ ง ทำให้เมื่อเจอสถำนกำรณ์จริ งหลังกำรฝึ กอบรม
แล้ว ผูเ้ รี ยนก็จะสำมำรถประยุกต์ใช้ได้ทนั ที

 การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
 ผูเ้ รี ยนควรมีควำมตั้งใจในกำรนำสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
 กำรพัฒนำตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลำยเป็ นธรรมชำติของตัวเอง
 กำรเรี ยนรู ้ผำ่ นกระบวนกำร Coaching จะทำให้ผเู ้ รี ยนอยำกนำสิ่ ง
ที่รู้ไปใช้จริ ง
 กำรบ้ำนเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของกำรฝึ กอบรมสำมำรถวัดได้ที่กำรบ้ำนที่ผเู้ รี ยนนำไป
ปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
พนักงำนระดับปฏิบตั ิกำร
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