สร้ างพลังสมอง แก้ ปัญหา & ตัดสิ นใจ (1D)

หลักสู ตร สร้ างพลังสมอง แก้ ปัญหา & ตัดสิ นใจ
(Build Power Brain for PSDM)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
นพ.โมทย์ ศักดิ์ แสงทอง
โค้ ชและวิทยากรในกระบวนการ Training and Group Coaching

หลักการและแนวความคิด
การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจที่ดีเป็ นกรอบความคิด (Mindset) ของผูป้ ระสบความสาเร็ จ เพราะเรา
หลีกเลี่ยง “ปัญหา” และ “อุปสรรค” ที่ทาให้เราไปบรรลุเป้ าหมายไม่ได้ ระหว่างการปฏิบตั ิงานเพื่อมุ่งสู่
เป้ าหมาย มักพบเจอเหตุการณ์การต่างๆ การบริ หารจัดการที่ดีโดยการเรี ยนรู ้และเข้าใจ “พฤติกรรมทีเ่ กิด
จากการทางานโดยสมองของมนุษย์ ” จะทาให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหา&ตัดสิ นใจที่ดีข้ ึน

“อย่ า ! ทาให้ ปัญหา กลายมาเป็ นปัญหา...รีบหาแนวทางแก้ไขทันที”
การเข้าใจการทางานของสมองทั้ง 4 ด้าน (Whole Brain) แล้วนามาประยุกต์ใช้กบั การแก้ไขปัญหา &
ตัดสิ นใจ มีดงั นี้...
การสร้างคุณค่า (Value) ในตัวเอง ด้วยสมอง
การเรี ยนรู้และเข้าใจตัวเองด้วยสมอง 4 ด้าน
การใช้สมองกาหนดเป้ าหมาย (Goal Setting)
การเรี ยนรู้และใช้สมองในการทางาน (Learning Style)
การประยุกต์ใช้สมองกับเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้ าหมาย เช่น …
การพิชิตเป้ าหมายที่มีความยากและท้าทาย
การก้าวข้ามปัญญา & อุปสรรคที่คาดไม่ถึง
การบริ หารความขัดแย้งที่เกิดในการทางาน
การบริ หารผลการปฏิบตั ิงานของตัวเอง
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วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพื่อทาให้ผเู้ รี ยนสามารถเพิ่มพลังของสมอง ให้สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาและตัดสิ นใจได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผลมากขึ้น
เพื่อทาให้ผเู้ รี ยนมีกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจใน Style ของตัวเอง โดยการเข้าใจการทางานของ
สมองอย่างลึกซึ้ งเพิ่มมากขึ้น
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนมีเทคนิคในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจอย่างทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ ข้ ึน ทาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามที่ตอ้ งการได้

รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสู ตร
หลักการแก้ไขปั ญหาและตัดสิ นใจอย่างมีสติ
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับปั ญหา
 ปั ญหาที่เกิดจากการทางานของสมอง
 การใช้หลักการคิดประเภทต่างๆในการแก้ปัญหา
 กระบวนการตัดสิ นใจอย่างมีรูปแบบ
 Workshop : กาหนดแนวทางแก้ไขปั ญหาของตัวเอง
การสร้างพลังสมอง แก้ปัญหา&ตัดสิ นใจ
 การสร้างคุณค่า (Value) ในตัวเองด้วยสมอง
 การเรี ยนรู ้และเข้าใจตัวเองด้วยสมอง 4 ด้าน
 การใช้สมองกาหนดเป้ าหมาย (Goal) ตามลักษณะของตัวเอง
 การสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสิ นใจด้วยสมอง
 Workshop : สร้างพลังสมองให้แข็งแกร่ งด้วยตัวเอง
กระบวนการแก้ปัญหา & การตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
 การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้ าหมาย
 การเข้า FEARS ต้นเหตุการณ์ ไม่ แก้ ปัญหา
 การสร้างแนวทางแก้ไขปั ญหาตามคุณลักษณะของตัวเอง
 กระบวนการดาเนินการแก้ปัญหา & ตัดสิ นใจ
 Workshop : การใช้สมองสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสิ นใจ
 กรณีศึกษา : การแก้ปัญหา & การตัดสิ นใจ
การประยุกต์ใช้การแก้ปัญหา & ตัดสิ นใจด้วยสมอง
 การพิชิตเป้ าหมายที่ทา้ ทาย
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การก้าวข้ามปั ญหาและอุปสรรค
การบริ หารความขัดแย้งภายในทีม
การบริ หารผลการปฏิบตั ิงานของตัวเอง
Workshop : การประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์จริ ง

การบ้ าน : เพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง

แนวทางในการฝึ กอบรม
Training and Group Coachingใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ใน
ระหว่างการอบรม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับทั้งความรู ้ ความเข้าใจ ฝึ กฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี
 Teaching for Knowledgeเพื่อให้ขอ้ มูลหรื อทาความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
 Training for Skillเพื่อฝึ กทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบตั ิ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรมและ
กรณี ศึกษา
 Coaching for Exploreเพื่อสารวจสิ่ งที่เป็ นหลุมพราง ความเชื่ออันจากัด ซึ่ งเป็ นตัวฉุ ดรั้งความสาเร็ จ
และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรื อคุณค่าที่ดีที่สามารถนามาใช้สร้างแนวทางสู่ ความสาเร็ จของ
ตนเอง
 Coaching for Changeใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้ าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะ
นาไปสู่ การลงมือปฏิบตั ิให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain Based Trainingทาความเข้าใจธรรมชาติการทางานของสมองในการเรี ยนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ทาให้สมองของผูเ้ รี ยนมีความสุ ข ไม่ทาให้เกิดความกลัวหรื อความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุด
แข็ง และใช้สมองส่ วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยูใ่ ต้อิทธิ พลของสมองส่ วน
อารมณ์ที่เป็ นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Positive Psychologyสร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความ
ท้าทาย บนหน้าที่และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และ
ผลตอบแทนที่มากกว่าปั จจัยภายนอก แต่เป็ นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทางาน เห็น
ความสาคัญของการได้ช่วยเหลือผูอ้ ื่นและองค์กรด้วยสิ่ งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
พนักงานระดับปฏิบตั ิงาน / ผูจ้ ดั การระดับต้น / หัวหน้างาน

ระยะเวลา/สถานที่
ระยะเวลารวม 1 วัน (เวลา 9.00 – 16.00 น.)
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รูปแบบวิธีการฝึ กอบรม
 Lecture

40%

 Workshop / Case Study / Role Playing

60%
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