Positive Brain for Positive Thinking (1 วัน)

หลักสูตร สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน
(Positive Brain for Positive Thinking)
( หลักสูตร 1 วัน)
โดย
นายแพทย์โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
โค้ชและวิทยากรในกระบวนการ Training and Group Coaching

หลักการและเหตุผล
ทัศคติเป็นสิ่งที่ทาให้เราสามารถใช้ศักยภาพของเราได้อย่างเต็มที่ แม้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่
เป็นไปตามที่เราต้องการก็ตาม การมีทัศนคติเชิงบวกช่วยให้เราเห็นศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ เพื่อสร้างมุมมอง
ใหม่ๆ และเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเองเราสามารถเลือกที่จะมองเห็นสิ่งดีๆ ในตัวเพื่อนร่วมงาน
ตลอดจนข้อดีและโอกาสในงานที่ได้รับมอบหมาย
โดยธรรมชาติสมองเราถูกออกแบบมาให้คิดลบโดยอัตโนมัติ เพื่อความอยู่รอด เพื่อความปลอดภัย เพื่อ
ป้องกันความผิดหวังของตนเอง ถ้าเราขาดสติไม่รู้ตัว จะทาให้เรามีแนวโน้มของทัศนคติเชิงลบโดยไม่รู้ตัว
การมีทัศนคติเชิงลบจึงทาให้เรามองเห็นตัวเองเล็กกว่าปกติ แล้วขยายความเสี่ยงและอันตรายที่อยู่รอบ
ข้างเพื่อพยายามให้ตัวเราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่คุ้นเคย ดังนั้นหากเราไม่รู้ตัว ก็จะส่งผลให้เราสูญเสียความมั่นใจ
ในตนเอง ไม่กล้าคิด ไม่กล้าตัดสินใจ มองไม่เห็นความสามารถของตนเอง เมื่อไม่สามารถชื่นชมตนเองได้ ก็จะ
ไม่สามารถชื่นชมคนอื่นๆ ได้เช่นกัน ทาให้เห็นแต่ข้อเสียของเพื่อนร่วมงานที่อยู่รอบตัว นาไปสู่ความรู้สึกที่ไม่ดี
ต่อกัน แล้วส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพและการทางานเป็นทีมตามมา
และการคิดลบจดจ่อกับปัญหาและอุปสรรคมากกว่าโอกาส งานที่ได้รับมอบหมายจึงถูกมองเป็นเรื่อง
ยาก เป็นภาระ เป็นความเสี่ยงมากกว่าความท้าทาย จึงไม่มีแรงจูงใจที่มากพอจะหาทางพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานที่ทาอยู่ ส่งผลให้เกิดการทางานโดยไม่มีเป้าหมาย ทางานเพียงตามหน้าที่หรือคาสั่ง และพยายามแก้ตัวเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาด มากกว่าจะคิดหาทางออกอย่างสร้างสรรค์
โดยปกติสมองเราไม่สามารถรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์ตรงหน้าได้ทั้งหมด เราเลือกที่จะ
เลือกรับข้อมูลเพียงบางส่วน และการเลือกที่จะรับข้อมูลที่เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบในเหตุการณ์นั้น ก็ขึ้นอยู่กับ
ทัศนคติ กรอบความคิด และความเชื่อที่เกิดจากบนฐานข้อมูลในสมองของเรา จากประสบการณ์อันเป็น
ข้อเท็จจริงที่เราเจอมา ทัศนคติจึงสามารถสร้างได้โดยการเปลี่ยนชุดข้อมูลที่เป็นเชิงลบ ด้วยการเลือกที่จะมองหา
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ประสบการณ์ที่เป็นเชิงบวกให้มากขึ้น เลือกที่ที่จะคิดและรู้สึกในเชิงบวกให้บ่อยขึ้น เราก็จะสามารถเปลี่ยน
ทัศนคติและวงจรพฤติกรรมของเราให้เป็นเชิงบวกได้มากขึ้น
การเข้าใจการทางานของสมอง จะช่วยให้เรามีสติ และรับรู้ถึงอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้น และหา
วิธีการปรับเปลี่ยนอารมณ์เชิงลบให้เป็นอารมณ์เชิงบวกได้ก่อนจะเกิดพฤติกรรมหรือผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการการที่
เราใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้น จะช่วยให้เราไม่รีบตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เลวร้ายด้วยสมองส่วนอารมณ์ เราจะ
มีสติ มีการยับยั้งชั่งใจมากขึ้น และเลือกตอบสนองต่อเหตุการณ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ บนศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างเต็มที่
การมีทัศนคติเชิงบวกจึงช่วยให้เราสามารถใช้ศักยภาพในตนเองได้อย่างเต็มที่ เกิดความมั่นใจในตนเอง
มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน สามารถทางานเป็นทีมได้ดีและมีแรงจูงใจในการทางาน เนื่องจากมองเห็น
ประโยชน์ โอกาสและความท้าทายในงานที่ทา

วัตถุประสงค์
1. รู้จักและสามารถเลือกเทคนิคในการสร้างและรักษาทัศนคติเชิงบวกที่เหมาะสมกับตนเอง
2. มองเห็นความสาคัญของการมีทัศนคติเชิงบวก และผลเสียจากการปล่อยให้ตนเองมีทัศนคติเชิงลบโดยไม่
รู้ตัว
3. รู้สึกดีกับตนเองและเพื่อนร่วมงาน มีแรงจูงใจและภาคภูมิใจในงานที่ทา
4. เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มองเห็นศักยภาพของตนเองและเพื่อนร่วมงาน แล้วใช้สิ่งนั้นในการพัฒนางาน
ของตนเองและทีมงาน

กรอบความคิดของหลักสูตร
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แนวทางในการฝึกอบรม
Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองให้ความสนใจ ตรงกับพื้นฐานความเชื่อ
ของตนเอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถเลือกแนวทางที่ต้องการกลับไปใช้ได้จริง
Brain Base Learningเข้าใจกระบวนการทางานและการเรียนรู้ของสมองสร้างสภาวะเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สมองของผู้เรียน หลีกเลี่ยงสภาวะที่ผู้เรียนจะเข้าสู่สภาวะปกป้องซึ่งจะปิดกั้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
Training and Group Coaching การฝึกอบรมจะส่งมอบทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหา หลักการ แนวความคิดเพื่อเป็น
ข้อมูลและทางเลือกสาหรับผู้เข้าอบรมเท่านั้น จากนั้นจะดาเนินกระบวนการโค้ช เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นสิ่งที่
ตนเองต้องเปลี่ยนแปลง ต้องพัฒนา เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตนเองต้องการ ด้วยตัวผู้เข้าอบรมเอง

เนื้อหาของหลักสูตร
ช่วงที่ 1 ความสัมพันธ์การทางานของสมองกับทัศนคติของตัวเรา
 สมองกับการรับรู้ข้อมูลที่จากัด การเลือกรับข้อมูลเชิงบวกหรือลบ
 สมองกับความกลัว ต้นกาเนิดของอารมณ์เชิงลบและพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ
 ความสาคัญของการมีทัศนคติเชิงบวก และผลกระทบจากทัศคติเชิงลบต่อชีวิตและการงาน
ช่วงที่ 2 สารวจทัศนคติของตัวเรา และค้นหาหลุมพรางของการเกิดทัศนคติเชิงลบ
 หลุมพรางทางความคิดที่ทาให้เกิดทัศนคติเชิงลบ
 เทคนิคในการก้ามข้ามหลุมพรางทางความคิดสู่ทัศนคติเชิงบวก
 สารวจศักยภาพ การชื่นชมตัวเองและผู้อื่น
 เทคนิคการสร้างฮอร์โมนแห่งความสุข
ช่วงที่ 3 การสร้างทัศนคติที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและการทางานเป็นทีม
 สมองสี่ด้าน การเข้าใจคนแต่ละประเภท
 การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับบุคคลรอบตัว 360 องศา
 5 ภาษารัก การแสดงความรู้สึกที่ดีและการให้ความสาคัญกับผู้อื่น
ช่วงที่ 4 การออกแบบวิธีการใช้ประโยชน์จากทัศนคติเชิงบวกในการทางาน
 เทคนิคในการรักษาทัศนคติเชิงบวก และหลีกเลี่ยงทัศนคติเชิงลบ
 การระดมสมองเชิงบวก เพื่อสร้างแนวคิดสร้างสรรค์ในการทางาน
 กรณีศึกษา เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติในสถานการณ์ที่เลวร้าย
 บทบาทสมมติ การสวมบทบาทใหม่บนทัศนคติเชิงบวก
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ช่วงที่ 5 สรุป
 แลกเปลี่ยนและตอบคาถาม
 ส่งการบ้านที่จะนาไปเปลี่ยนแปลงตนเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการระดับต้น/ หัวหน้างาน/ พนักงานระดับปฏิบัติงาน

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

วิทยากร
อาจารย์นายแพทย์โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพสมองขององค์กร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สิ่งที่ต้องการพัฒนา
ระดับตนเอง
ไม่สามารถนาจุดแข็งมาใช้กับงาน
ขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าคิดและตัดสินใจ
เกิดอารมณ์เชิงลบ โกรธ โมโห หงุดหงิด และเครียด
อยู่เสมอ
ระดับเพื่อนร่วมงาน
มองเห็นแต่ด้านไม่ดีของกันและกัน เกิดการนินทาว่า
ร้าย
ขาดการสื่อสารในทีม หรือสื่อสารอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ
ระดับการทางาน
ขาดแรงจูงใจในการทางาน
ไม่มีการพัฒนาทั้งวิธีการและผลลัพธ์ของงานที่ทา
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เป้าหมายหลังการอบรม
เห็นศักยภาพของตนเอง เพื่อสร้างทางออกอย่าง
สร้างสรรค์
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
อารมณ์ดี มีความสุขในการทางาน
เลือกมองเห็นด้านดีๆ ของบุคคลรอบข้าง
เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี อยากสื่อสารกันมากขึ้น

มองเห็นประโยชน์จากงานที่ทามากกว่าปัจจัย
ภายนอก
รู้จักวางเป้าหมายในงานที่เป็นของตนเอง และมุ่งมั่น
ที่จะทา
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รูปแบบวิธีการฝึกอบรม
 Lecture

40%

 Workshop / Case Study / Role Playing

60%

ตัวอย่างกิจกรรมในหลักสูตร (Workshop /Case Study /Role Playing)
ลาดับ กิจกรรม
1
ความกลัวตัวกระตุ้นอารมณ์เชิง
ลบ

2

3

4

วัตถุประสงค์
มองเห็นสิ่งเร้าที่ทาให้เกิด
อารมณ์เชิงลบ แล้วหาวิธีการลด
ป้องกัน และปรับเปลี่ยนอารมณ์
ของตนเองให้เป็นบวก
หลุมพรางทางความคิดเชิงลบ มองเห็นศักยภาพที่แท้จริง และ
สร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการเดิน
สู่เป้าหมายในชีวิตและการ
ทางาน
Whole Brain Literacy สมองสี่ สามารถใช้จุดเด่นของเพื่อนร่วม
ด้าน
ทีมแต่ละคนในการบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน และสื่อสารใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับสมอง
ของคนอื่นๆ มากขึ้น
บทบาทใหม่บนทัศนคติเชิงบวก มีความมั่นใจและเห็นประโยชน์
ที่เห็นผลลัพธ์อย่างแท้จริงใน
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
ตนเอง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
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เนื้อหาการเรียนรู้
5 FEARS ปัจจัยที่กระตุ้นสมอง
ให้เกิดอารมณ์เชิงลบ
4 Hormone of Happiness การ
สร้างฮอร์โมนแห่งความสุข
หลุมพรางทางความคิด
เทคนิคในการเอาชนะหลุมพราง
ด้วยกระบวนการ Coaching
จุดเด่นของตนเองและผู้อื่นตาม
หลัก Whole Brain Literacy
ที่มาของวิธีการคิดและการ
สื่อสารของคนที่มีสมองต่าง
รูปแบบกัน
การคิดและการวางแผนในการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติอย่างเป็น
ระบบ
เห็นผลของการเปลี่ยนทัศนคติที่
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
วิธีการสื่อสารและวิธีการทางาน
ได้จริง
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ตัวอย่างเนื้อหาในหลักสูตร

Brain @ Workplace
โค้ช หมอ โมทย์
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