ผู้นำ...เข้ ำใจ จูงใจ ใส่ ใจที มงำน (1D)

หลักสู ตร ผู้นา...เข้ าใจ จูงใจ ใส่ ใจทีมงาน
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
นพ.โมทย์ ศักดิ์ แสงทอง
โค้ ชและวิทยากรในกระบวนการ Training and Group Coaching

หลักการและแนวความคิด
การบริ หารและพัฒนาทีมงานให้มีผลปฏิบตั ิงานที่บรรลุเป้ าหมาย ประสบความสาเร็ จ ดาเนินชีวติ ด้วย
ความสุ ข ดังคาพูดที่วา่ “ ผู้นา...บริหารงานได้ ผล คนเป็ นสุ ข” เป็ นเรื่ องที่สาคัญที่องค์กรคาดหวังจาก
หัวหน้างาน เพราะบุคคลที่มีอิทธิ พลโดยตรงกับพนักงาน ก็คือผูบ้ ริ หารในระดับต่างๆ ขององค์กร ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารที่ประสบความสาเร็ จต้อง เก่งงาน เก่งคน เก่งพัฒนา ทีมงาน
การเรี ยนรู้และเข้าใจ “การทางานของสมองทั้ง 4 ด้าน (Whole Brain Function)” จะทาให้ผบู ้ ริ หารเกิดความ
เข้าใจในพฤติกรรมและผลงานที่เกิดขึ้นจากทีมงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้น …หากสามารถทาให้ทีมงาน
ปฏิบตั ิงาน โดยการใช้สมองให้มีประสิ ทธิ ผลก็จะทาให้สามารถบรรลุเป้ าหมายได้โดยง่าย เช่น…
o ผูน
้ า...เข้าใจลักษณะของทีมงานในแต่ละบุคคล
o ผูน
้ า...เปลี่ยนแปลงการรับรู้ขอ้ มูลจากลบเป็ นบวกของทีมงาน
o ผูน
้ า...กระตุน้ สมองให้ทางานอย่างมีความสุ ข
o ผูน
้ า...เข้าใจ FEARS ของทีมงานแล้วช่วยเหลือได้ทนั ที
การประยุกต์ใช้การทางานสมองของผูน้ าและการเข้าใจสมองของทีมงาน จะทาให้ การบริ หารจัดการ และ
การพัฒนาทีมงานเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด

“ผู้นำ...เข้ ำใจ จูงใจ ใส่ ใจ ทีมงำน”
หากผูน้ าปฏิบตั ิตามลักษณะนี้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ทางานร่ วมกัน ก็จะทาให้องค์กรประสบ
ความสาเร็ จได้อย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจการทางานของสมองทั้ง 4 ด้าน (Whole Brain Function) และประยุกต์ใช้กบั
การเข้าใจผูอ้ ื่นได้
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เพื่อให้ผเู้ รี ยนสร้างภาวะความเป็ นผูน้ า ที่บริ หารทีมงานให้ประสบความสาเร็ จด้วยการใช้ประโยชน์จากการ
ทางานของสมอง
เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีเทคนิคในการบริ หารทีมงานด้วย Style ตัวเอง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาไปใช้กบั สถานการณ์ต่างๆ ได้ดว้ ยตัวเอง

รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสู ตร
การเรี ยนรู้และเข้าในการทางานของสมองรอบด้าน
สมองสี่ ดา้ น...เข้าใจคนแต่ละประเภท
สมองกับการรับรู ้ขอ้ มูล...เปลี่ยนลบเป็ นบวก
สมองกับความกลัว...สร้างพฤติกรรมต่างๆ
สมองกับสภาวะความสุ ข...กระตุน้ การทางานเพิ่มขึ้น
Workshop : การประยุกต์การทางานของสมองกับเหตุการณ์ต่างๆ
การพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ าในตัวเอง
การเรี ยนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
การสร้างความเชื่อเกี่ยวกับผูน้ าที่ทรงพลัง
ผูน้ าพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อเป็ นผูน้ าที่ดี
Workshop : กาหนดแนวทางพัฒนาความเป็ นผูน้ าในตัวเอง
ผูน้ า...เข้าใจ จูงใจ ใส่ ใจ ทีมงาน
ผูน้ า...ใช้สมองกับการบริ หารทีมงาน
เข้าใจ...FEARS ต้นเหตุของการขาดประสิ ทธิภาพ
จูงใจ...โน้มน้าวสมองส่ วนอารมณ์ให้สร้างความสาเร็ จ
ให้ใจ...เพิ่มการสร้างฮอร์ โมนแห่งความสุ ข
กิจกรรม : เทคนิคการกระตุน้ สมองส่ วนอารมณ์ให้สร้างความสาเร็ จ
Role Playing : การโค้ชด้วยรู ปแบบ Brain Base Coaching
การประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ต่างๆ
การสร้างผลการปฏิบตั ิงานสู่ ความสาเร็ จ
การเอาชนะปัญหา อุปสรรค พิชิตเป้ าหมาย
การจัดการอารมณ์เชิงลบของทีมงาน
การลดข้อขัดแย้งภายในทีมงาน
Workshop : การประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ของตัวเอง
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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.)

รูปแบบวิธีการฝึ กอบรม
 Lecture

40%

 Workshop / Case Study / Role Playing

60%
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