กรอบความคิดสู่ความสาเร็ จ ด้ วยการทางานเชิ งรุ ก (1D)

Course Outline
หลักสู ตร กรอบความคิดสู่ ความสาเร็จ ด้ วยการทางานเชิงรุก
(Mindset for Success)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
นพ.โมทย์ ศักดิ์ แสงทอง
Brain Based Coach Trainer and Facilitator

หลักการและแนวความคิด
“งานก็เยอะอยู่แล้ ว จะเอาเวลาทีไ่ หนไปพัฒนาคนอื่น”
“เราไม่ใช่คนสร้างปั ญหา ทาไมต้องมารับผิดชอบด้วย”
“เราก็ทางานเต็มที่แล้ว แต่ สถานการณ์ไม่ เอือ้ อานวย จะให้ ทาอย่างไร”
ความสาเร็ จขององค์กรจาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือของแต่ละแผนก ความสาเร็ จของผูน้ าก็เป็ นผลมา
จากความสาเร็ จของบุคลากรภายในทีมงานเช่ นกัน แม้หัวหน้าหรื อผูจ้ ดั การจะเป็ นคนเก่งมีความสามารถมาก
เพียงใด แต่หากมัวแต่ทางานเชิงรับ ทางานตามหน้าที่ โดยไม่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะการทางานของ
ตนเอง ไม่มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ก็อาจทาให้เป้ าหมายที่ได้รับมอบหมายอาจไม่สาเร็ จ หรื อ
หากสาเร็ จได้ก็อาจเปลืองพลังของหัวหน้าจนไม่มีเวลาไปพัฒนาตนเอง หรื อสร้างโครงการใหม่ๆ ได้ เพราะต้อง
มัวเสี ยเวลาไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทนทีมงาน
การท างานเชิ ง รุ ก เป็ นการเริ่ มต้นที่ ตนเอง ที่ รัก และเคารพในคุ ณค่ า ของตนเอง มองเห็ นว่า ตนเองมี
ศักยภาพที่สามารถพัฒนาและนามาใช้กบั การทางานได้เพิ่มขึ้น โดยไม่ติดอยู่กบั หลุ มพรางของพื้นที่ปลอดภัย
ความคุน้ ชิน หรื อแม้กระทัง่ ความสาเร็ จเดิมๆ จนเผลอหยุดการพัฒนาตนเอง
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เพื่อมีกรอบความคิ ดที่ดีกบั ตนเอง ก็จะมีมุมมองเชิ งบวกต่อผูค้ นรอบข้างได้มากขึ้น สามารถมองเห็ น
ศัก ยภาพของที ม งาน ศัก ยภาพขององค์ก รในมุ ม มองที่ ก ว้ า งขึ้ น เห็ น โอกาสในการพัฒ นาและสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ให้กบั ทีมงานและองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
การสร้างกรอบความคิดสู่ ความสาเร็ จ เป็ นการมองเห็นศักยภาพทั้งในระดับตนเอง ทีมงาน และองค์กร
และให้ความสาคัญกับเป้ าหมายที่ตอ้ งการ โดยไม่ติดหลุ มพรางของอุปสรรคและข้อจากัดจากสถานการณ์ รอบ
ข้างที่ไม่เอื้ออานวย แต่พยายามหาทางเลือกใหม่ๆ มาสร้างเป็ นแผนกลยุทธ์ที่จะนาพาทุกคนไปสู่ ความสาเร็ จตาม
ความตั้งใจอยูเ่ สมอ

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาแนวคิดการทางานเชิ งรุ กสู่ การขับเคลื่อนเป้ าหมายให้เกิ ดความสาเร็ จแก่ตนเอง ทีมงาน และองค์กร
ตามเป้าหมายที่ได้รับ
2. ฝึ กฝนการใช้เครื่ องมือและพัฒนาทักษะในการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น เพื่อวางแผนการทางานของ
ตนเองอย่างสร้างสรรค์ และมอบหมายงานเพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมัน่ ให้ทีมงาน
3. เรี ยนรู ้เทคนิคและแนวทางในการพัฒนาทีมงานเพื่อให้สามารถใช้ศกั ยภาพที่มีอยูอ่ ย่างเต็มที่

กรอบแนวคิดในการฝึ กอบรม
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แนวทางในการฝึ กอบรม
Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานทั้งการ Teaching, Training และ Coaching ใน
ระหว่างการอบรม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับทั้งความรู ้ ความเข้าใจ ฝึ กฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี
 Teaching for Knowledge เพื่อให้ขอ้ มูลหรื อทาความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
 Training for Skill เพื่อฝึ กทักษะผ่านการทดลองคิ ด วางแผนและปฏิ บตั ิ ผ่านแบบทดสอบ กิ จกรรม
และกรณี ศึกษา
 Coaching for Explore เพื่อสารวจสิ่ งที่เป็ นหลุ มพราง ความเชื่ ออันจากัด ซึ่ งเป็ นตัวฉุ ดรั้งความสาเร็ จ
และหันมาค้นหาศักยภาพ จุ ดแข็ง หรื อคุ ณค่าที่ ดีที่ สามารถนามาใช้สร้ างแนวทางสู่ ความสาเร็ จของ
ตนเอง
 Coaching for Change ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้ าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะ
นาไปสู่ การลงมือปฏิบตั ิให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain Based Training ทาความเข้าใจธรรมชาติการทางานของสมองในการเรี ยนรู ้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ทาให้สมองของผูเ้ รี ยนมีความสุ ข ไม่ทาให้เกิดความกลัวหรื อความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุด
แข็ง และใช้สมองส่ วนคิ ดให้มากขึ้ นเพื่อสร้ างสรรค์แนวคิ ดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิ พลของสมองส่ วน
อารมณ์ที่เป็ นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุ นและความ
ท้าทาย บนหน้าที่และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนค้นหาคุ ณค่าของตนเอง และมองเห็ นประโยชน์และ
ผลตอบแทนที่มากกว่าปั จจัยภายนอก แต่เป็ นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทางาน เห็น
ความสาคัญของการได้ช่วยเหลือผูอ้ ื่นและองค์กรด้วยสิ่ งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
หัวหน้างาน / ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ / ผูจ้ ดั การ

ระยะเวลา/จานวนผู้เข้ าอบรม
ระยะเวลารวม 1 วัน / เวลา 9.00 – 16.00 น. / จานวนผูเ้ ข้าอบรม 30 คน
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วิทยากร
อาจารย์นายแพทย์โมทย์ศกั ดิ์ แสงทอง
Brain Based Coach Trainer and Facilitator
วิทยากรและโค้ชด้านการพัฒนาศักยภาพสมอง เพื่อการเรี ยนรู ้และความสาเร็ จในการทางาน

รูปแบบวิธีการฝึ กอบรม
• Teaching for Knowledge
30%
สร้ างการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาและหลักการตามหัวข้อการฝึ กอบบรม ด้วยแนวทางการเรี ยนรู ้ แบบผูใ้ หญ่
และหลักการเรี ยนรู ้ของสมอง (Adult and Brain Based Learning) ซึ่ งผูเ้ ข้าอบรมจะนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้
ทันที ตามสิ่ งที่รู้สึกว่าเหมาะสมกับรู ปแบบของตัวเอง
• Training for Skill
40%
ผูเ้ ข้าอบรมจะได้ฝึกฝนทักษะตามหัวข้อการฝึ กอบรม ผ่านการทากิ จกรรมที่ ประสานการทางาน
สมองทั้ง สองด้า น (Left and Right Brain Workshop) ฝึ กการแก้ปั ญ หาด้วยกรณี ศึ ก ษา (Case Study) และ
ทดลองคิดวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ (Systematic Planning)
• Coaching for Attitude
30%
สร้างการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดด้วยกระบวนการโค้ช ทั้งการโค้ชด้วยตนเอง (Coach Yourself)
การโค้ชผ่านเครื่ องมือการโค้ช (Coaching Tool) และการโค้ชจริ ง (Coaching Roleplay) เพื่อให้เห็นผลลัพธ์
การเปลี่ยนแปลง และนากระบวนการโค้ชไปประยุกต์ใช้กบั การทางาน

รายละเอียดของเนื้อหาตามหลักสู ตร
ช่ วงที่ 1 Exploration สารวจกรอบความคิดเพื่อการมองเห็น ยอมรับ และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
 ส่ องกระจกเพื่อสารวจกรอบความคิดในการทางานเชิงรุ กของตนเอง
 คุณสมบัติของการเป็ นผูน้ าทางานเชิงรุ กเพื่อสร้างความสาเร็ จ
 ธรรมชาติของสมองกับการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสบความสาเร็ จ
กิจกรรม Proactive Score สารวจจุดแข็งและจุดที่ตอ้ งพัฒนาต่อเนื่ องของตนเองในฐานะผูน้ าทางานเชิงรุ ก
Break
ช่ วงที่ 2 Empowerment สร้างกรอบความคิดที่เชื่ อมัน่ ในศักยภาพการทางานเชิงรุ กของตนเอง
 สารวจหลุมพรางทางความคิดที่อาจทาให้เราเลือกทางานเชิงรับ
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 เทคนิคในการก้าวข้ามหลุมพรางทางความคิดเพื่อการทางานเชิงรุ กอย่างสร้างสรรค์
 ค้นหาความสาเร็ จในรู ปแบบของตนเองเพื่อนามาต่อยอด
กิจกรรม Success Pattern ค้นหารู ปแบบความสาเร็ จของตนเอง เพื่อสร้างความมัน่ ใจและนามาใช้สร้าง
ความสาเร็ จครั้งใหม่

ช่ วงที่ 3 Expand ต่อยอดศักยภาพด้วยเทคนิคและเครื่ องมือในการพัฒนาทีมงาน
 เทคนิคในการทางานและการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
 Teach Train Coach Consult ครบเครื่ องเรื่ องการพัฒนาทีมงาน
 ทักษะการฟังเพื่อเข้าใจผูอ้ ื่น การตั้งคาถามที่ทรงพลัง และการสะท้อนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม TAPS Model ทดลองสอนงานและมอบหมายงานให้ทีมงานบนบทบาทที่แตกต่างกัน
Break
ช่ วงที่ 4 Engage เชื่อมโยงความรู ้ศกั ยภาพภายในตนเอง เพื่อใช้ในการฝึ กฝนการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์
เสมือนจริ ง
 การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้กบั สถานการณ์การทางานที่ทา้ ทาย
 กาหนดแนวทางการพัฒนาทีมงาน เพื่อสร้างความสาเร็ จไปด้วยกัน
 การรักษาทัศคติเชิงบวกในการทางานเป็ นทีม
กิจกรรม Role Playing for Success ทดลองแก้ไขสถานการณ์ที่จากัดด้วยองค์ความรู ้ที่ได้เรี ยนรู ้ เพื่อให้ได้
ความสาเร็ จที่ตอ้ งการ

การถามตอบปัญหา
การบ้ านและแนวทางการติดตามผล
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ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
สิ่ งทีต่ ้ องการพัฒนา

เป้ าหมายหลังการอบรม

ระดับตนเอง
ระดับตนเอง
• ความมัน่ ใจในตนเอง และกรอบความคิดใน มัน่ ใจในศักยภาพเพื่อสร้างแนวคิดในเชิงบวกต่อ
การทางานเชิงรุ ก
ปั ญหาที่เผชิ ญอยู่ เชื่อมัน่ ว่าตนเองสามารถหาทาง
ออกจากปั ญหานั้นได้ โดยไม่ตกเป็ นเหยือ่ ของ
สถานการณ์ที่จากัดและอาจไม่เป็ นดัง่ ใจ
 มีทกั ษะและเครื่ องมือในการพัฒนาแผนงาน เกิดทักษะในการใช้เครื่ องมือในการคิดเพื่อแก้ปัญหา
ต่างๆ ทั้งของเดิมและเครื่ องมือใหม่ๆ ด้วยวิธีการและ
ได้อย่างเป็ นระบบ
มุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
ระดับทีมงาน
ระดับเพื่อนร่ วมงาน
มีแนวทางและเครื่ องมือในการพัฒนาทีมงานได้อย่าง
 ภาวะผูน้ าในการพัฒนาศักยภาพและจูงใจ
เหมาะสม ด้วยบทบาทที่ผสมผสานทั้งการสอน การ
ทีมงานให้กา้ วสู่ ความสาเร็ จไปด้วยกัน
ฝึ กทักษะ การเป็ นที่ปรึ กษา และการโค้ช
ระดับองค์ กร
ระดับองค์ กร
 บรรลุเป้าหมายตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มองเห็นเป้าหมายที่ได้รับเป็ นความท้าทาย และ
สามารถค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมในทุก
บนวิสัยทัศน์ขององค์กร
สถานการณ์ เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้า
ตามวิสัยทัศน์ได้
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ตัวอย่ างกิจกรรมในหลักสู ตร (Workshop /Case Study /Planning /Practice)
ลาดับ
กิจกรรม
1 Self Reflection
“Explore Your Mind สารวจ
กรอบความคิดเกี่ยวกับการคิด
แก้ไขปั ญหา”

2

Group Coaching
“Start with Your Strength
ค้นหาจุดแข็งของการเป็ นผู ้
ทางานเชิงรุ กในตัวเรา”

3

Coaching Card & Template
“My Thinking Tools ฝึ กฝน
การวิเคราะห์ปัญหาด้วย
เครื่ องมือที่ตนเองถนัด ด้วย
มุมมองใหม่ๆ”

4

Case Study
“Role Playing for Success
ทดลองแก้ไขสถานการณ์ที่
จากัดด้วยองค์ความรู ้ที่ได้
เรี ยนรู ้ เพื่อให้ได้ความสาเร็ จที่
ต้องการ”

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

วัตถุประสงค์
เนื้อหาการเรี ยนรู้
มองเห็นและยอมรับในความ
 Behavior Cycle เข้าใจวงจร
เชื่อที่อาจไม่สอดคล้องกับการ
พฤติกรรมจากความเชื่อ
เป็ นนักแก้ปัญหาอย่าง
และค่านิยม สู่ ความคิด
สร้างสรรค์ แล้วเลือก
ความรู ้สึก นาไปสู่
ปรับเปลี่ยนด้วยตัวเอง เพื่อให้
พฤติกรรม
ไปถึงเป้าหมายที่ตอ้ งการ
มองเห็นศักยภาพของตนเองให้  F>A>C
มากขึ้น เพื่อสร้างความมัน่ ใจ
กระบวนการพัฒนาสมอง
และมีความคิดสร้างสรรค์ใน
จากจุดแข็ง
การแก้ไขปั ญหา
 FEARS ความกลัวที่มาบด
บังศักยภาพภายในตัวเรา
ต่อยอดการใช้เครื่ องมือที่ตนใช้  Coaching Card เครื่ องมือที่
อยูเ่ ดิม หรื อเครื่ องมือที่ตนเอง
ทาให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆ
สนใจ มาใช้ร่วมกับ Coaching  Thinking Tools เครื่ องมือ
Card เพื่อสร้างสรรค์มุมมอง
การคิด ที่ช่วยให้เรา
การแก้ปัญหาใหม่ๆ
มองเห็นปัญหาที่แท้จริ ง
ครบถ้วน และสร้างแนว
ทางแก้ไขอย่างเป็ นระบบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
 E+R=O เราเป็ นผูก้ าหนด
ร่ วมมือกันวิเคราะห์และสร้าง
ผลลัพธ์ได้เสมอ แม้ใน
ทางเลือกของการแก้ปัญหา
สถานการณ์ที่ไม่เป็ นอย่างที่
อย่างสร้างสรรค์และ
ต้องการ
หลากหลาย พร้อมที่จะนาไป
 Apply and Practice ทดลอง
ประยุกต์ใช้ได้จริ งในทันที
นาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มาทดลอง
ใช้ เพื่อสร้างทักษะที่
นาไปใช้ได้จริ ง
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แนวทางการดาเนินการเพื่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ างยัง่ ยืน
“ สมองสามารถเปลี่ยนได้ เพียงแต่อาศัยความต่อเนื่อง และมีความสุ ขกับการเปลี่ยนแปลงของตนเอง”
การกระตุน้ เตือนหลังการฝึ กอบรมนับว่าเป็ นเรื่ องที่ สาคัญ เพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิ ดความ
ต่อเนื่ อง มิฉะนั้นแล้วก็บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเดิ มๆ จะทาให้ผเู ้ ข้าอบรมเผลอกลับไปใช้วงจรพฤติกรรม
เดิมที่คุน้ เคยมากกว่า
กิจกรรมเล็กๆ อย่างการพบปะพูดคุ ย ไม่ว่าจะเป็ นการพูดคุ ยส่ วนตัว การประชุ มกลุ่มเล็ก หรื อจัดเป็ น
วาระประจา เพื่อเปิ ดพื้นที่ได้บอกเล่าเรื่ องราวความสาเร็ จของ “การบ้าน” แก่กนั อาจเป็ นตัวอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู ้
เข้าอบรม ยังอยูใ่ นกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ช่วยกระตุน้ ความมัน่ ใจให้ตนเอง กระตุน้ ความกระตือรื อร้น
ให้คนอื่น และยังแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้น
และหากสามารถทาให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมดาเนินการฝึ กฝนในเรื่ องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนาน
ก็จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิ สัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมัน่ ใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆ ต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนาไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นาต่อไปได้ดว้ ย
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