Ignite your Potential for Peak Performance (2D)

Course outline
หลักสู ตร จุดประกายศักยภาพของคุณ (เพือ่ ผลงานที่เป็ นเลิศ)
(Ignite your Potential for Peak Performance)
(หลักสู ตร 2 วัน หรื อ 12 ชัว่ โมง)

โดย
อาจารย์ ผู้สอน : อ. กิติศักดิ์ วิวฒ
ั น์ ธนวงศ์ C.Ht. , NLP.
วิทยากรผู้เชี่ ยวชาญการฝึ กอบรม อาทิ Personality Development Pro, Consultative Sales,Pro Presentation Skill,
Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, CRM&CEM, Pro MC & Train the Trainer,
Leadership, EQ ,Training Roadmap, NLP for Sales & Service Excellence and etc.

หลักการและเหตุผล
ความสาเร็ จในการบริ หารงานมิได้มีเพียงองค์ประกอบในเรื่ องหลักการและวิธีการบริ หารเท่านั้น
หากแต่การจุดประกาย การพัฒนาศักยภาพของตน ในด้านต่างๆ การพัฒนา Mindset รวมถึงค้นหาสมรรถนะ
(Competency) และศักยภาพ (Potential) ที่ซ่อนเร้นอยูใ่ นตัวเราก็จะเป็ นส่ วนสาคัญอย่างยิง่ ประการหนึ่งด้วย ซึ่ ง
ในเชิงจิตวิทยาในการบริ หารสมัยใหม่ มีประเด็นในการเพิ่มศักยภาพดังกล่าวที่น่าสนใจใน 2 เรื่ อง ประการแรก
คือการจุดประกายการพัฒนาด้าน Mindset ประการที่ 2 คือการดึงพลังของจิตใต้สานึกที่ซ่อนเร้นอยูภ่ ายในมา
ใช้เพิ่มศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
ทางวิทยากรจึงได้พฒั นาหลักสู ตร “Ignite your Potentialfor Peak Performance” ในการเสริ มสร้าง
ทัศนคติที่ดี ในการความฉลาดรู ้ทางอารมณ์คือการรู ้จกั สภาวะอารมณ์ของตนเอง และเข้าใจผูอ้ ื่นอย่างถ่องแท้จน
สามารถบริ หารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดรวมถึงสามารถนาพลังของจิตใจ หรื อจิตใต้สานึกมาใช้
ในการพัฒนาทั้งตนเอง การทางาน และพัฒนาทีมงาน อีกทั้งเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของ
องค์กรธุ รกิจของท่าน

วัตถุประสงค์
1. สร้างมุมมองใหม่ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองให้กบั พนักงานและพร้อมสามารถหาแนวทางในการจุด
ประกายยอดพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างมัน่ ใจ
2. ปลูกฝังการเติมเต็มความคิดด้านบวกด้วยGrowth Mindsetทั้งกับตัวเองและคนรอบข้างเพื่อให้สามารถมี
ความสุ ขในการทางานและชีวติ ส่ วนตัวได้ง่ายดายมากขึ้น
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3.
4.
5.
6.

พนักงานสามารถค้นหาจุดแข็งจุดเด่นของตัวเองเพื่อพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีความสุ ข
เติมเต็มความสุ ข และสามารถบริ หารอารมณ์ของตัวเองหรื อผูอ้ ื่นได้ดีข้ ึน
เรี ยนรู ้และออกแบบความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างและสัมผัสใจลูกค้าในระดับบุคคลและทีมงาน
พัฒนาสมรรถนะ (Competency) ที่จาเป็ นในการทางานในยุคปัจจุบนั เสริ มสร้างพลังการเรี ยนรู้และ
ความเข้าใจผูอ้ ื่นมากขึ้น รับฟัง ยอมรับและประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็ นพลังกลุ่มได้
7. สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน ช่วยเติมเต็ม เสริ มจุดแข็งเพิม่ คนดี คนเก่ง คนมีความสุ ขในองค์กรมาก
ขึ้น และขยายผลส่ งต่อให้เพื่อนร่ วมองค์กร

เนือ้ หาหลักสู ตร 2 วัน
วันที่ 1
1. จุดประกายเพื่อค้นหา Who am I&vision of success
กิจกรรมสนุกสนานกับ การค้นหาตัวตนของเรา
2. จุดประกายเพื่อค้นหา Beingหรื อธาตุแท้ของเรา , Purpose วัตถุประสงค์ แรงปรารถนาในการทางาน
และการพัฒนาตนเอง
3. Growth Mindset & Fixed Mindset คืออะไร เหตุใด Growth Mindset จึงช่วยจุดประกาย
ให้บุคลากรเช่นเรา เติบโต ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนเร้นและนามาใช้ เพื่อเติบโตไปพร้อมกับองค์กรชม
วีดีโอ &ระดมความคิด
4. จุดประกายเพื่อค้นหา Beliefs (ความเชื่อ) เปรี ยบเสมือนแผนที่ของชีวติ , Values ซึ่งเปรี ยบเสมือนเข็ม
ทิศชีวติ
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย
- เพื่อทราบเทคนิค และฝึ กทักษะในการบริ หารจัดการอารมณ์ของตนเอง รวมถึงของทีมงาน
Workshopทาแบบ Beliefs, Values, ของตนเอง
5. จุดประกายเพื่อค้นหา Needs (ความจาเป็ นที่ตอ้ งการในการทางาน) and Fears (ความกลัวในการทางาน
และการพัฒนาศักยภาพของตน)
6. Brain Functions การทางานของสมอง ทาอย่างไรเราจะบริ หารการทางานของสมองให้มาจุดประกาย
ให้กบั สมรรถนะ(Competency)และศักยภาพของเรา(Potential) Workshop ฝึ กสมอง ทั้ง 2 ด้าน

วันที่ 2
7. จุดประกายศักยภาพ ของ Perseveranceความมุมานะ เพียรพยายาม หรื อ Workshop ความสามารถในการ
ฝันฝ่ าปั ญหาอุปสรรค AQ (Adversity Quotient)
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8. Creative Thinking & Presentation Skill การนาความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการทางานในยุคใหม่ และ
ฝึ กฝนทักษะการนาเสนออย่างมีประสิ ทธิ ผล
9. Learning Games : for Practice Creative Thinking & Presentation Skill
10. Life Coaching & Performance Coaching คืออะไร นามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่าง
ดีเพราะเหตุใด
11. WORKSHOP : Group Coaching
12. ทางานด้านบริ การอย่างไรให้ใจเป็ น สุ ข ได้งาน ได้เพื่อน เจ้านายรัก ด้วยศาสตร์ NLP(NLP : Neuro
LinguisticProgrammingซึ่ งได้เริ่ มมีการพัฒนา โดย Master Richard Bandler และ Dr.John Grinder)
และ กิจกรรมด้ านจิตวิทยาเชิงบวก
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย:
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทางานได้ อย่างมีความสุ ข เข้าใจ ชีวติ ตนเอง เข้าใจผูร้ ับบริ การและ
มีความหวัง รวมถึงแรงบันดาลใจในการทางาน เพื่อความก้าวหน้าของตน และการดารงชีวติ ตาม
เป้ าหมายอย่างมีคุณค่า
สรุ ปการบรรยาย ถาม-ตอบ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการพัฒนาศักยภาพตนเองให้เติบโต
ไปพร้อมองค์กรต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงVision of success , Beingของตนเอง เพือ่ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตน ของทีมงาน และ
ขององค์ กรพร้อมจะเผชิญกับงานทุกรู ปแบบ
2. ได้ทราบ Beliefs (ความเชื่อ) เปรี ยบเสมือนแผนที่ของชีวติ , Values ซึ่งเปรี ยบเสมือนเข็มทิศชีวติ เพื่อ
นามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กร
3. เกิดพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทาสามารถสร้างอนาคต ด้วยทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและ
นัง่ อยูใ่ นหัวใจคนรอบข้าง
4. เปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ชดั เจนในสิ่ งที่ตอ้ งการ และลดความกลัวที่ซุกซ่อนอยูใ่ นใจซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
ขัดขวางความสาเร็ จสู งสุ ดของคุณเอาไว้
5. สร้างสมรรถนะ(Competency) และศักยภาพของเรา(Potential) และเกิดภาวะผูน้ าที่เปี่ ยมไปด้วยปั ญญา
สามารถสร้างดุลภาพของความสัมพันธ์ข้ ึนได้ท้ งั ในองค์กรและครอบครัว
6. สามารถนาความรู้ในศาสตร์พลังจิตใต้สานึกและGrowth Mindsetไปช่วยบริ หารจัดการอารมณ์ และ
ขจัดความคิดลบเก่า ๆ ที่ไม่ตอ้ งการให้หมดไป โดยสร้างความคิดบวกและสร้างสรรค์ข้ ึนมารวมถึง
วิธีการมองแบบอย่าง ผูท้ ี่เราชื่นชอบเพื่อสร้างแผนที่ชีวติ แห่งความสุ ข และประสบผลสาเร็ จในการ
ทางาน
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รูปแบบการฝึ กอบรม
ด้วยการเรี ยนรู้แบบActivity Based Learning , Adult Learning Approach,Role Play กิจกรรม
สนุกสนาน Learning Gamesและ การปฏิบตั ิการ (Workshop)ภาพยนต์ดีมีบทเรี ยน (Lesson from Movies) โดยผู้
เข้าอบรมมีส่วนร่ วมทุกๆหัวข้อ

อุปกรณ์ ที่ใช้
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่ องฉายและจอ LCD
Microphone 2 ตัวขึ้นไป
จัดห้องแบบ Class Roomเป็ นกลุ่มหรื อตัว U
Flip Chart พร้อมกระดาษ และปากกา
กระดาษ A4 ประมาณ 50 แผ่น

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา และ การปฏิบตั ิการ(Workshop) ระยะเวลาในการอบรมรวม 12ชัว่ โมง
(2วัน)
****สาหรับเอกสารประกอบจัดเตรียมให้ เป็ น Soft File****
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