ปลุกสมอง สร้ างผลงานให้ องค์ กร (1 วัน)

หลักสู ตร Better Brain Better You
“ปลุกสมอง สร้ างผลงานให้ องค์ กร”
( หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
นายแพทย์ โมทย์ ศักดิ์ แสงทอง
โค้ ชและวิทยากรในกระบวนการ Training and Group Coaching

หลักการ/แนวความคิด
ศักยภาพของพนักงานเป็ นตัวแปรหนึ่งที่จะทาให้องค์กรพัฒนาขึ้นไปเป็ นผูน้ าตลาดได้ และโดยส่ วน
ใหญ่ไม่ใช่วา่ พนักงานที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาไม่มีความรู ้ ไม่มีศกั ยภาพ แต่ปัญหาคือพนักงานเหล่านั้นกลับไม่
สามารถนาความรู ้และศักยภาพที่ตนเองมีอยูน่ าออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทาให้องค์กรต้องสิ้ นเปลืองทรัพยากร
จานวนมาก เพื่อพัฒนาและจูงใจให้พนักงานเหล่านี้ให้สามารถสร้างผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ ทั้งๆ ที่งานนั้นที่
ไม่ได้เกินศักยภาพเดิมของตัวเขาเอง และสิ่ งที่เป็ นตัวกาหนดศักยภาพของเราทุกคน ก็คือผลิตผลจากความ
ความคิด ที่เกิดขึ้นจากสมองของเรานั้นเอง
ธรรมชาติของสมอง ในแง่ของโครงสร้าง สมองของทุกคนอาจมีขนาด น้ าหนัก และรู ปทรงโดยรวมที่
ไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก ถ้าคิดแบบตรงไปตรงมาคนแต่ละคนควรจะสามารถพัฒนาให้มีศกั ยภาพใกล้เคียงกันได้
แต่จริ งๆ แล้วความคิดและศักยภาพของแต่ละคนกลับมีความแตกต่างกัน และสิ่ งหนึ่งที่ทาให้ไม่สามารถใช้
ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และเกิดความแตกต่าง เพราะเขากาลังสร้างกระบวนการคิดโดยไม่สอดคล้อง
กับธรรมชาติการทางานของสมอง ทาให้ความเชื่อ ความคิด ความรู ้สึกของหลายๆ คน กลับกลายเป็ นหลุมพราง
มาเป็ นตัวจากัดศักยภาพของตนเอง
การเข้าใจการทางานของสมอง จะช่วยให้เขาสามารถสร้างปั จจัยเกื้อหนุนการทางานของสมองทั้งของ
ตนเองและเพื่อนร่ วมงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทาให้สมองอยูใ่ นสภาวะเรี ยนรู ้และมีความคิด
สร้างสรรค์ มีแรงจูงใจและมองเห็นโอกาสในการทางาน แทนที่จะตกอยูใ่ นสภาวะเครี ยดและเอาตัวรอดด้วยการ
ทางานตามหน้าที่ไปวันๆ
กระบวนการเรี ยนรู้จะเปลี่ยนให้บุคลากรคนเดิม ที่เคยมีทศั นคติที่เป็ นความคิดเชิงลบ เปลี่ยนความคิด
บนข้อจากัดในการพัฒนาตนเอง มารับรู ้ถึงศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ มีความมัน่ ใจในตนเองเพิ่มขึ้น แล้วสามารถ
ทางานบนทัศนคติและมุมมองแบบใหม่ เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆ จากพฤติกรรมที่แตกต่างจากเดิม
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และเมื่อเข้าใจการทางานของสมองตนเองแล้ว เขาก็จะเข้าใจถึงหลักการทางานสมองของคนอื่นๆ ทาให้
สามารถยอมรับความคิดที่แตกต่าง ไม่เกิดข้อขัดแย้งในการทางานร่ วมกัน และจูงใจให้คนอื่นๆ อยากพัฒนา
ตนเองด้วยเช่นกัน และเมื่อทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ องค์กรก็จะพัฒนาไปข้างหน้าและได้ผลลัพธ์ตามที่
ต้องการ

วัตถุประสงค์
หลังการฝึ กอบรม ผูเ้ ข้าอบรมจะได้รับผลลัพธ์ ตาม วงจรพฤติกรรม ต่อไปนี้
1. เชื่อ ว่าเราทุกคนมีศกั ยภาพมากกว่าที่มองเห็น และเราสามารถดึงศักยภาพซ่อนเร้นนั้นขึ้นมาใช้ได้
2.
3.
4.
5.

คิด มีความคิดเชิงบวกต่อการทางานของตนเอง ทีมงาน และองค์กร
รู้ สึก มัน่ ใจในตนเองรู ้สึกอยากพัฒนาตนเองและเพื่อนร่ วมงาน เพื่อประโยชน์ของตนเองและองค์กร
รู้ วิธีการในการดึงศักยภาพของสมอง มาสร้างผลลัพธ์ในการทางานที่แตกต่าง
ปฏิบัติ สร้างเป้ าหมายและวิธีการพัฒนาศักยภาพ เพื่อนาไปใช้กบั ตนเองและเพื่อนร่ วมงานได้

กรอบความคิดในการฝึ กอบรมตามแนวทาง Brain Base Theory
Brain function
รู ้จกั และสามารถใช้สมองทั้งสองส่ วนในการทางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพโดยการวางแผนที่เป็ นระบบ
แก้ปัญหาที่ยากต่อการตัดสิ นใจ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จากการใช้สมองส่ วนคิด (PFC) อีกทั้งรู ้ทนั การทางาน
ของสมองส่ วนอารมณ์ (Limbic System) ของตนเอง และโน้มน้าวจูงใจสมองส่ วนอารมณ์ของผูอ้ ื่น ให้ทาในสิ่ ง
ที่เราต้องการ
FEARS
รู ้จกั และเข้าใจความต้องการพื้นฐานของสมองรู ้ทนั สิ่ งที่จะเข้ามาลดทอนศักยภาพในการคิดของเราและ
ปรับเปลี่ยนสภาวะของเราให้สามารถกลับมาใช้สมองส่ วนคิดได้มากขึ้น เพื่อสร้างความคิดแปลกใหม่ ตัดสิ นใจ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และวางแผนงานได้อย่างรอบคอบรัดกุม
Hormone
ฮอร์ โมนส่ งผลต่ออารมณ์และความรู ้สึกของเรา ทั้งในแง่ของความเครี ยดและความสุ ข การเข้าใจกระบวนการ
ทางานของฮอร์ โมนจะทาให้เราสามารถปรับใช้ฮอร์ โมนแต่ละตัวเข้ากับการทางานของเราได้ตามวัตถุประสงค์
Four Brain กับสมอง 4 ด้ าน
เข้าใจการทางานและความแตกต่างของสมองแต่ละส่ วน ซึ่ งจะมีการใช้สมองแต่ละส่ วนที่โดดเด่นต่างกันไปใน
แต่ละคน ทาให้เรารู ้จุดเด่นของสมองตนเอง แล้วยอมรับความแตกต่างในวิธีการคิดของสมองคนอื่นๆ เพื่อลด
ความขัดแย้งและหาวิธีการทางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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แนวทางการฝึ กอบรม
Adult Learning การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่เลือกเรี ยนในสิ่ งที่ตนเองให้ความสนใจ ตรงกับพื้นฐานความเชื่อ
ของตนเอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถเลือกแนวทางที่ตอ้ งการกลับไปใช้ได้จริ ง
Brain Base Learning สร้างสภาวะเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับสมองของผูเ้ รี ยน หลีกเลี่ยงสภาวะที่ผเู ้ รี ยนจะเข้าสู่
สภาวะปกป้ องซึ่ งจะปิ ดกั้นการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
Training and Group Coaching การฝึ กอบรมจะส่ งมอบทั้งส่ วนที่เป็ นเนื้อหา หลักการ แนวความคิดเพื่อเป็ น
ข้อมูลและทางเลือกสาหรับผูเ้ ข้าอบรมเท่านั้น จากนั้นจะดาเนินกระบวนการโค้ช เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมองเห็นสิ่ งที่
ตนเองต้องเปลี่ยนแปลง ต้องพัฒนา เพื่อให้ไปถึงเป้ าหมายที่ตนเองต้องการ ด้วยตัวผูเ้ ข้าอบรมเอง

เนือ้ หาการฝึ กอบรม
ช่ วงที่ 1 การสารวจทัศนคติต่อศักยภาพของเราเอง
สารวจความเชื่อของเราต่อศักยภาพของตัวเราเอง
ศักยภาพที่แตกต่าง ของสมองส่ วนคิดและส่ วนอารมณ์
FEARS ต้นเหตุของลดทอนประสิ ทธิภาพการทางานของสมองภายในองค์กร
หลุมพรางการใช้ศกั ยภาพไม่เต็มที่
กิจกรรม ค้นหาวิธีการเอาชนะหลุมพรางที่สกัดกั้นการพัฒนาศักยภาพของเรา
ช่ วงที่ 2 หลักการทางานของสมองกับการทางานในองค์ กร
การทางานของสมอง กับการทางานของเรา
ลดฮอร์ โมนความเครี ยด เพิ่มการสร้างฮอร์ โมนแห่งความสุ ข
กิจกรรม ค้นหาจุดแข็งและศักยภาพที่ซ่อนเร้น
ช่ วงที่ 3 เทคนิคในการดึงศักยภาพของสมอง
การใช้สมองส่ วนคิดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การเข้าใจและโน้มน้าวสมองส่ วนอารมณ์ให้สร้างความสาเร็ จ
การป้ องกันภาวะสมองล้า
กิจกรรม วางแผนการทางานบนความเข้าใจสมองของตนเอง
ช่ วงที่ 4 การประยุกต์ กบั การทางานร่ วมกัน
สมองสี่ ดา้ น สมองเราจึงต่างกัน
การส่ งเสริ มศักยภาพและจูงใจสมองของเพื่อนร่ วมทีม
การดูแลเพื่อป้ องกันการเสื่ อมของสมองก่อนวัย
กรณี ศึกษา
กิจกรรม เรี ยนรู ้ศกั ยภาพที่แตกต่างในทีมงาน และการจูงใจเพื่อการทางานร่ วมกัน
ช่ วงสรุ ป
การบ้าน
สรุ ปและตอบคาถาม
www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 2 of 5

ปลุกสมอง สร้ างผลงานให้ องค์ กร (1 วัน)

ตัวอย่ างกิจกรรม “การรับมือกับ FEARS ที่เกิดขึน้ ในองค์ กร”
คาถามที่ 1 เราเคยเจอเหตุการณ์ในการทางานที่ทาให้เราเกิดความรู ้สึกแบบนี้ บ้างหรื อไม่
 ไม่ได้รับความยุติธรรม
 ไม่ชดั เจน ไม่แน่นอน
 ถูกบังคับ ไม่มีทางเลือก
 ไม่เป็ นที่รัก ไม่ได้รับความสาคัญ
 ถูกเปรี ยบเทียบกับคนอื่นๆ
คาถามที2่ เหตุการณ์ส้ นั ๆ เป็ นอย่างไร แล้วโดยปกติเราตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านี้อย่างไร โดยใช้สมองส่ วน
ใด
คาถามที่ 3 ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เราควรจะต้องมีความคิดอย่างไร
คาถามที่ 4 เราเคยเป็ นสาเหตุให้เกิดความรู ้สึกแบบนั้นกับเพื่อนร่ วมงานหรื อไม่ เราควรพัฒนาเรื่ องใดให้มากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย
ระดับหัวหน้างานและผูจ้ ดั การ

รายละเอียดและเทคนิคที่ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับแนวความคิดเบื้องต้นของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกับเนื้อหาตามหลักสู ตร
 แนะนาตัวเอง
 คาสาคัญ ( Key Words )
 คาถามสร้างแนวความคิด
การสารวจตัวเอง สร้ างการมองเห็นและการยอมรับ
การทาให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม มองเห็นตัวเอง จะนาไปสู่ การอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่ องต่างๆ
 สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
 เรี ยนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
กาหนดเป้าหมายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงของตัวเอง
 กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
 เลือกเรื่ องที่จะทดลองเปลี่ยนแปลง
 เปลี่ยนความคิดในเรื่ องต่างๆ ด้วยตัวเอง
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 กาหนดแนวทางของตัวเองใหม่
กาหนดคุณสมบัติทจี่ ะนาไปพัฒนาตัวเองเพิม่ เติม
เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อนากลับไปพัฒนาตัวเอง
 การเตรี ยมความพร้อมของตัวเอง
 วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีข้ นั ตอน
 เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
 ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่
สร้ างความคาดหวังก่อนการฝึ กอบรม
การให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้ นสุ ดการอบรม
 ทาให้ผเู ้ รี ยนจดจ่อต่อการเรี ยนรู ้ เพราะอยากเรี ยนของตัวเอง
 นาเรื่ องที่ให้เรี ยนรู้ไปใช้ได้จริ ง
ทากิจกรรมในประเด็นสาคัญทีส่ ามารถไปฝึ กฝนได้
ดาเนินกิจกรรมในหัวข้อที่ที่สาคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนาไปฝึ กปฏิบตั ิได้จริ ง
 กระตุน้ ให้ คิด เขียน และพูดคุย
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
 การนาเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
 การวางแผนเพื่อนากลับไปใช้ฝึกฝนกับตนเอง
การบ้ านเพือ่ นาไปฝึ กฝนเพิม่ เติม
เรื่ องที่ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนาไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 เรื่ องที่ได้รับจากการอบรม
 เรื่ องที่ชอบ
 เรื่ องที่จะนาไปปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องแรก
 การบ้านของตัวเอง

รายละเอียดอื่นๆ
จานวนผู้เข้ าอบรม
30 คน
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม
1 วัน
www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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