รู้ จักตัวเอง...เข้ าใจผู้อื่น...สร้ างองค์ กรแห่ งความสุข (1D)

Course Outline
หลักสู ตร รู้ จักตัวเอง...เข้ าใจผู้อนื่ ...สร้ างองค์ กรแห่ งความสุ ข
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
นพ.โมทย์ ศักดิ์ แสงทอง
โค้ ชและวิทยากรในกระบวนการ Training and Group Coaching

หลักการและแนวความคิด
การเรี ยนรู้และเข้าใจ “การทางานของสมอง (Brain Base Working)” ช่วยทาให้สามารถรู้ จักตัวเอง และ
เข้ าใจผู้อนื่ ได้ชดั เจนมากขึ้น มีหลักการและแนวความคิดมาสนับสนุนให้สามารถประเมินสิ่ งต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง เช่น...
การแบ่งบุคลิกลักษณะของบุคคลเป็ น 4 ประเภท
การเรี ยนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของบุคคล
การตอบสนองสิ่ งที่ขาดให้ได้รับอย่างครบถ้วน
การทาให้ตวั เองมีความสุ ขและผูอ้ ื่นก็มีความสุ ข
การสร้างสมองที่ดีของตัวเอง และทาให้ผอู ้ ื่นได้ใช้สมองอย่างถูกต้อง จะทาให้เกิดความสุ ขกับเหตุการณ์
ต่างๆ ที่ไม่ได้ตามความต้องการง่ายขึ้น เพราะสมองมีการทางานอย่างมีรูปแบบ (Pattern) ต่างๆ ทาให้เรา
สามารถกาหนดรู ปแบบการทางานของสมองของตัวเองและผูอ้ ื่นให้เกิดเป็ นความสุ ขได้ เช่น...
รู ปแบบการรับรู้...นาเสนอสิ่ งที่สอดคล้องกับรู ปแบบการรับรู ้
รู ปแบบการใช้ขอ้ มูลประมวลผล...เลือกใช้คาสาคัญและข้อมูลให้ถูกต้อง
รู ปแบบพฤติกรรมกับสิ่ งที่ขาดไป...เติมเต็มในสิ่ งที่สมองต้องการ
การสร้างองค์กรแห่งความสุ ข (Happy Workplace) สามารถทาให้ง่ายขึ้น หากบุคลากรในองค์กร สามารถ
เรี ยนรู ้และเข้าใจตัวเอง และรู ้จกั คุณลักษณะของบุคคลอื่นได้ชดั เจนมากขึ้น มีแนวทางการสื่ อสารสร้าง
ความสัมพันธ์และปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นได้สอดคล้องกันมากขึ้น ก็จะเกิดความสุ ขและการทางานเป็ นทีม
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วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพื่อทาให้ผเู้ รี ยน รู้ จักตัวเอง และ เข้ าใจผู้อนื่ ผ่านการเรี ยนรู ้รูปแบบการทางานของสมอง ทาให้สามารถ
กาหนดแนวทางพัฒนาตัวเองได้ทนั ที
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสร้างรู ปแบบการสื่ อสารและปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันอย่างมีความเข้าใจในคุณลักษณะและ
รู ปแบบของแต่ละบุคคลได้ชดั เจนมากขึ้น ลดข้อขัดแย้งได้ทนั ที
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาเทคนิคและวิธีการไปสร้างองค์กรแห่งความสุ ข ให้เกิดขึ้นและเกิดการทางานเป็ นทีมเวิร์ค
เพิ่มขึ้น

รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสู ตร
การเรี ยนรู้และเข้าใจ “การทางานของสมอง”
คุณลักษณะของบุคคลเกิดจาก “สมอง 4 ด้าน (Whole Brain)”
การทางานของสมองส่ วนคิดและส่ วนอารมณ์ (Brain Base Working)
สิ่ งที่เกิดขึ้นแล้วสมองไม่ชอบ (FEARS)
สมองสร้างฮอร์ โมนความสุ ขได้อย่างไร!
กิจกรรม : การเรี ยนรู้และเข้าใจการทางานของสมองด้วยตัวเอง
การรู้จกั ตัวเอง...สร้างความสุ ขในชีวติ
ฉันคือใคร! (Who am I!)
รู ปแบบการรับรู้ของฉัน (VAKAd)
รู ปแบบการใช้ขอ้ มูลในการประมวลผล (Keywords)
รู ปแบบการสร้างให้สมองสมดุล (Un-FEARS)
Workshop : กาหนดรู ปแบบการพัฒนาตัวเอง
การเข้าใจผูอ้ ื่น...สื่ อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
การปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นตามคุณลักษณะของเขา
การสื่ อสารเพื่อการจูงใจ ลดข้อขัดแย้ง
การทาให้ผอู ้ ื่นเกิดความสุ ข (Happiness) ด้วยตัวเอง
การรับฟังผูอ้ ื่นด้วยคาสาคัญ สร้างความเข้าใจ
Workshop : กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความเข้าใจ
กิจกรรม : การประยุกต์ใช้การทางานของสมองกับเหตุการณ์ต่างๆ
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การสร้างองค์กรแห่งความสุ ขร่ วมกัน (Happy Workplace)
การความสุ ขด้วย Happy 8
สร้างสมองแห่งความสุ ขกับเหตุการณ์ต่างๆ
การทางานเป็ นทีมเวิร์ค...เข้าใจซึ่ งกันและกัน
สร้างจิตสานึกรักองค์กรด้วยสมองรัก
Workshop : การสร้างจิตสานึกแห่งความสุ ขของตัวเอง
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
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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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