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Course outline
หลักสู ตรกายบริหารด้ วยวิถธี รรมชาติเพือ่ พัฒนาร่ างกาย สมองและจิตใจ
(EXERCISE for develop Body & Brain & Mind)

(หลักสูตร 1 วัน หรือ 6 ชั่วโมง)
โดย
อ. กิติศักดิ์ วิวฒ
ั น์ ธนวงศ์
วิทยากรที่ปรึ กษา

หลักการและเหตุผล
บนโลก โลกที่แบนราบ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการ
ต่อสู ้แข่งขันกันในเชิงธุ รกิจในรู ปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทางานทุกท่านที่ตอ้ งพัฒนาตนเองให้ทนั ความ
เปลี่ยนแปลง แข่งขันในการทางาน การขาย การตลาด รวมทั้งการทางานทุกภาคส่ วนในวงการธุ รกิจทาให้ เกิด
อาการเครี ยด เหนื่อยล้า (Office Syndrome) ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพที่ลดลงของร่ างกาย สมอง และจิตใจของ
คนทางานในยุคปัจจุบนั ทุกเพศ ทุกวัย
ทางวิทยากรจึงได้พฒั นาหลักสู ตร

กายบริหารด้ วยวิถีธรรมชาติเพือ่ พัฒนา ร่ างกาย สมอง และจิตใจ “
(EXERCISE for develop Body & Brain & Mind) ในการเสริ มสร้างสมรรถนะและผ่อนคลายรวมถึงทักษะ
ทางร่ างกาย สมอง และจิตใจ ของคนทางานในยุคปั จจุบนั และบูรณาการเข้ากับการฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดความเข้าใจ
ในตนเอง รวมถึงพัฒนาการเข้าอกเข้าใจผูอ้ ื่น ซึ่ งส่ งผลให้เกิดพลังเชิงบวกของทีมที่ดีในการทางาน และส่ งผลทา
ให้ประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของผูท้ ี่ฝึกปฏิบตั ิหลักสู ตรนี้ดียงิ่ ขึ้น
“

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมสัมมนามีความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพด้วยแนวทางธรรมชาติ เช่น การออกกาลังกาย
การรับประทานอาหารเสริ ม วิตามิน การปรับเปลี่ยนทัศนคติวธิ ีคิด และ การใช้ชีวติ เป็ นต้น
เพื่อให้เข้าใจ และสามารถนาไปปรับใช้ในการดูแลสุ ขภาพ กาย จิตใจ และสมอง ที่ดี ในการทางาน
รวมถึงการใช้ชีวติ ประจาวัน
บรรเทาอาการ ของโรคออฟฟิ ศซินโดรม ( Office Syndrome) หรื อการใช้คอมพิวเตอร์เป็ นระยะ
เวลานาน รวมถึงอาการที่เกิดจากการใส่ รองเท้าคัทชู หรื อส้นสู งเป็ นเวลานาน
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รายละเอียดการสัมมนา
ระยะเวลา หลักสูตร 1 วัน หรือ 6 ชั่วโมง
Session 1 (Lecture and Warm up)







บรรยายความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานของ ศาสตร์ การดูแลสุ ขภาพด้วยแนวทางธรรมชาติ เช่น ความสาคัญ
ของปราณ ที่มีในอากาศ การหายใจแบบลมปราณไท้เก็ก แบบอายุวฒั นะ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่
ช่วยดูแลสุ ขภาพของคนทางาน การออกกาลังกายเพื่อเสริ มสร้างความแข็งแรง บาบัดความเจ็บป่ วย และ
ลดอาการของโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome) การโปรแกรมจิตใต้ สานึก (Hypnotherapy)
ในทางทีด่ ีเพือ่ ความสุ ขและความสาเร็จ
บรรยายทัศนคติและวิธีคิด เพื่อให้สุขภาพกายและใจ แข็งแรงสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บรรยายการเปรี ยบเทียบวิธีการออกกาลังกายในรู ปแบบต่างๆ ทั้งแบบ จีน ธิ เบต อินเดีย ตะวันตก
รู ปแบบไหนเหมาะกับคนทางานอย่างพวกเรา
กิจกรรมฝึ ก ยืดเหยียดกาย ผ่อนคลายจิตใจ แบบชี่กง ของจีน (โดยการยืดกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น ข้อต่อ
ต่างๆ รวมถึงปรับลมหายใจให้ลึกและยาว (ประกอบเพลงจีนบรรเลงอันไพเราะ)

Session 2







ชมวีดีโอ สร้างแรงบันดาลใจในเรื่ องการดูแลสุ ขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ
บรรยายเรื่ องอัตราการเต้นของหัวใจ และคลื่นสมองที่เหมาะสมกับการทางานและมีสุขภาพที่ดี
บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ ลมปราณไท้เก็ก 9 ท่า
กิจกรรมฝึ กท่ามุทรา ใช้นิ้วกระตุน้ สมอง เพิ่มความจา และการกดจุดสาคัญเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่ วย
ในการทางาน
บรรยาย ข้อควรปฏิบตั ิและข้อห้ามของการฝึ กศาสตร์ การดูแลสุ ขภาพ แบบ ไท้เก็ก ชี่กง ปากัว และการ
โปรแกรมจิตใต้สานึก (Hypnotherapy)

Session 3 (Full Exercise & Mind Training)








การพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ (EQ) ร่วมทาแบบประเมิน EQ แนวคิดการคิดเชิงบวกเพื่อ
สร้างสรรค์การบริการ การทางานเชิงรุก รวมถึงการสร้างบัญชีออมใจให้แก่ผู้ที่ต้องติดต่องานด้วย
ฟัง CD เสี ยงการพูดเพื่อปรับจิตใต้สานึกให้มีพลัง สร้างเสริ ม EQ กาลังใจในการทางานและดาเนินชีวติ
กิจกรรม ราเสิ ร์ฟชา และท่าอื่นๆ ของมวยปากัว (ฝึ กการเคลื่อนไหวแบบมวยปากัวซึ่ งเป็ นมวย
อายุวฒั นะแบบประยุกต์และสนุกสนาน ประกอบเพลงจีนบรรเลงอันไพเราะ)
ฝึ กโยคะเบื้องต้น (ประกอบเพลงจีนบรรเลงอันไพเราะ) เป็ นการฝึ กให้เกิดการยืดเหยียด กล้ามเนื้อผ่อน
คลาย จากการทางาน และฝึ กด้วยท่ายืน จวงกง ของไท้เก็ก เก็บพลังปราณที่ได้รับมานาเก็บไว้ใน
ร่ างกายภายใน เพื่อส่ งผ่านมาที่มือแล้วเคลื่อนไปทัว่ ร่ างกายภายนอก เพื่อการปรับลมปราณในการบารุ ง
และเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุม้ กันมากขึ้น
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Session 3



วิธีการทราบจุดเด่นและจุดแข็งในตนเองของท่าน และพัฒนาเพื่อเป็นชีวิตที่สามารค้นหา ทักษะที่เด่น
(Skill) ความรู้ (Knowledge) ที่เราชอบสนใจ และมีอยู่มาก และที่สาคัญที่สุดคือ พรสวรรค์ (Talent)
หรือสิ่งที่เราทาได้ดีกว่าคนอื่นๆ ทั่วไป
กิจกรรม ค้นหาจุดแข็งของเราเอง ด้วยการทาแบบทดสอบหา ทักษะที่เด่น (Skill) ความรู้ (Knowledge)
ที่เราชอบสนใจ และ พรสวรรค์ (Talent)





การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ของคุณ เช่น การพูดเชิงบวกกับตนเองเพื่อโปรแกรมจิตใต้สานึก Self Talk , Affirmation ฯลฯ เพื่อกระตุน
้ จูงใจตนเอง รวมถึง ทีมงานยามท้อแท้ หรื อหมดกาลังใจและ
กิจกรรม สุ นทรี ยสนทนา (Dialogue) เพื่อสร้าง
มีส่วนร่ วม ในการได้พดู ออกความเห็น และเสริ มสร้างพลังการเรี ยนรู้ และความเข้าใจผูอ้ ื่นมากขึ้น รับ
ฟัง ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็ นพลังกลุ่มได้

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1.
2.
3.

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีวธิ ี คิดเชิงบวก ทั้งจากภายในสู่ ภายนอก
เพื่อใช้กระตุน้ จูงใจ ให้กาลังใจแก่ตนเอง และคนรอบข้าง
เสริ มสร้างพลังการเรี ยนรู้ และความเข้าใจ การยอมรับผูอ้ ื่นมากขึ้น

กิจกรรม
นัง่ ล้อมวงสุ นทรี ยสนทนา (Dialogue)
วัตถุประสงค์ กจิ กรรม เพื่อพัฒนา รวมถึงเสริ มสร้างพลังการเรี ยนรู้ และความเข้าใจผูอ้ ื่นมากขึ้น รับฟัง
ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็ นพลังกลุ่มได้
บรรยายสรุ ป ถาม-ตอบ การดูแลสุ ขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ ในรู ปแบบของบูรณาการศาสตร์ รวมถึงการ
นาไปประยุกต์ใช้ในระหว่างการทางานและชีวติ ประจาวัน
หมายเหตุ ระยะเวลาการฝึ กปฏิบตั ิในแต่ละกิจกรรมขึ้นอยูก่ บั จานวน และความต้องการฝึ กของผูเ้ ข้าอบรม

การแต่ งกาย
ควรสวมใส่ เสื้ อผ้าสบายๆ ในการฝึ กปฏิบตั ิ (เสื้ อยืดแขนสั้น คอกลม หรื อแขนยาว กางเกงวอร์ม หรื อ
ชุดที่สามารถเคลื่อนร่ างกายได้สะดวก )
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.

2.

3.
4.

ผูเ้ ข้าอบรมมีแนวทางการพัฒนาสุ ขภาพ กาย จิตใจ และสมอง ในการทางาน รวมถึงการใช้
ชีวติ ประจาวัน
ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ และเสริ มสร้างทักษะในการออกกาลังกาย และมีวธิ ี ในการลด อาการ
ของโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office Syndrome)
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องการฝึ กเชิง Mind Training เพื่อความผ่อนคลาย เสริ ม EQ
ผูเ้ ข้าอบรมมีทศั นคติที่ดี มีแรงบันดาลใจ และมีเป้ าหมาย ในการพัฒนาสุ ขภาพ กาย จิตใจ และสมอง
เพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

รูปแบบการฝึ กอบรม
บรรยายแบบ Adult Learning Approach กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ การฝึ กเชิงปฏิบตั ิการ (Exercise
Workshop) รวมถึงภาพยนตร์ ดีมีบทเรี ยน และสร้างแรงบันดาลใจ

อุปกรณ์ ที่ใช้
1.
2.
3.
4.

เครื่ องฉายและจอ LCD
Headphone 1 ตัว ขึ้นไป
จัดห้องแบบ เก้าอี้วงกลมใหญ่
Flip Chart พร้อมปากกา 1 ชุ ด

จานวนผู้เข้ าอบรม
ประมาณ 50 ท่าน

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา และ การปฏิบตั ิการ (Workshop) ระยะเวลาในการอบรมรวม 1วัน หรื อ 6
ชัว่ โมง
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