เทคนิคการเสริ มสร้ างพลังแห่ งทัศนคติ

Course outline
หลักสู ตรฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการเสริมสร้ างพลังแห่ งทัศนคติ
(The Power of Positive Attitude Training Workshop Techniques)

(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย

อาจารย์ ดร.พัชรี แช่ มช้ อย
วิทยากรอิสระ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักการและเหตุผล
มีผรู ้ ู ้ได้เคยกล่าวไว้วา่ “ทัศนคติเป็ นสิ่ งครองโลก”และ “ทัศนคติคือทุกสิ่ ง” นั้น เป็ นสิ่ งที่จริ งแท้แน่นอน
เสมอเพราะการกระทาหรื อพฤติกรรมของคนส่ วนใหญ่ที่จะทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จได้ ต้องเป็ นทัศนคติ
หรื อพฤติกรรมเชิงบวกเท่านั้น เพราะพฤติกรรมเชิงบวกหรื อทัศนคติเชิงบวกนั้น จะกลายเป็ นแรงพลังแห่งการ
สร้างสรรค์ขบั เคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรในยุคที่มีการแข่งขัน
ด้านการค้ากันด้วยแล้ว
หากองค์กรมีการฝึ กฝนพัฒนาให้พนักงานมีทกั ษะทางด้านงานที่รับผิดชอบที่สุดยอด
ประกอบกับการมีทศั นคติเชิงบวกได้อย่างสุ ดเยีย่ ม องค์กรนั้นย่อมเป็ นองค์กรที่สุดเยีย่ มยอดและประสบผลสาเร็ จ
ในอนาคตได้อย่างแน่นอนเช่นกัน

วัตถุประสงค์






เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้รับความรู ้และความเข้าใจถึงความแตกต่างของมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดการ
เรี ยนรู ้วธิ ี การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและการวางตัวอย่างเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเสริ มสร้างพลังแห่งทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสาเร็ จแห่ง
ชีวติ
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเกิดองค์ความรู ้ความเข้าใจ ความรัก ความผูกพันที่ถูกต้องทั้งส่ วนตัวและ
ส่ วนรวมตลอดจนเป็ นการสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของในองค์กร อันมีผลในการส่ งเสริ มเผยแพร่ ชื่อเสี ยง
ขององค์กรสื บต่อไป
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หัวข้ อการอบรม:







ความหมายและความสาคัญของทัศนคติเชิงบวก
การส่ งเสริ มทัศนคติเชิงบวกในการทางาน
แนวทางการวิเคราะห์และการสร้างความสุ ขในการทางานร่ วมกัน
รู ้เขา รู ้เรา พื้นฐานการพัฒนา
เทคนิคการส่ งเสริ มการสร้างจิตวิญญาณการทางานเป็ นทีม
7 หัวใจหลักในการพัฒนาองค์กรสู่ ความสาเร็ จ

ระยะเวลา: หลักสู ตร 1 วัน
วิธีการ (ทฤษฏี 20% เชิงปฏิบัติการ 80%)


การบรรยาย-สาธิต, ระดมสมอง, เกมประกอบหลักสู ตร,กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการแสดงบทบาท
สมมติ

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ ารับการอบรม: บุคลากรที่เกี่ยวข้องขององค์ กร
วิธีการประเมินผล :




จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่ มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่ รูปธรรมจนเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ :


ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
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กาหนดการฝึ กอบรมหลักสู ตร
หลักสู ตร “ เทคนิคการเสริมสร้ างเพลังแห่ งทัศนคติเชิงบวก”
(The Power of Positive Attitude Training Workshop Techniques)
เวลา

9:00 – 10:15 น.

10:15 – 10:30 น.
10:30 – 12: 00 น.

หัวข้ อการฝึ กอบรม

กิจกรรม

กิจกรรมละลายพฤติกรรม
หัวใจหลากสี
 ความหมายและความสาคัญ เกมประกอบหลักสูตร
ของทัศนคติเชิงบวก
 การส่ งเสริ มทัศนคติเชิงบวก
ในการทางาน

13:00 – 14: 15 น.

มอบหัวใจให้ท่านละ 3 สี ๆละ 1
ดวง เขียนคาตอบตามวิทยากร
แนะนา เข้าแถววงกลม 2 วง แชร์
หัวใจซึ่งกันละกัน หมุนตามเข็ม
นาฬิกา
(เพื่อปรับพื้นฐานกายและใจ ทา
ความรู ้จกั กันและแบ่งกลุ่มคละ
ตามประสบการณ์)

พักเบรก
 แนวทางการวิเคราะห์และ

กิจกรรม 10 สถานี

การสร้างความสุขในการ
(10 stations)
เกมประกอบหลักสูตร
ทางานร่ วมกัน
 รู ้เขา รู ้เรา พื้นฐานการพัฒนา (เลขห้าพาเพลิน)

12:00 – 13:00 น.

ลักษณะ
และวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม

แบ่งกลุ่ม 10 กลุ่ม ระดมสมอง ตั้ง
ชื่อกลุ่มสัญลักษณ์และท่านาเสนอ
ของกลุ่ม
ระดมความคิดจากคาถาม จากนั้น
นาเสนอผลงาน
(เพื่อส่งเสริ มทัศนคติเชิงบวก
ความคิดสร้างสรรค์และการทางาน
ร่ วมกันเป็ นทีม ฝึ กการเป็ นผูใ้ ห้ผูร้ ับ ผูบ้ ริ การ, ผูพ้ ดู -ผูฟ้ ังที่มี
ประสิ ทธิภาพ)

พักรับประทานอาหารกลางวัน


เทคนิคการส่งเสริ มการ
ทีมจิตกรเอก
สร้างจิตวิญญาณการทางาน “Be the Best” (ทาให้ดีที่สุด)
เป็ นทีม
เกมประกอบหลักสูตร
(หน้ามือหลังมือ, เพราะเธอคือ
ดวงดาว)

ออกแบบภาพและสร้างสรรค์
ผลงานตามที่วทิ ยากรมอบหมาย
พร้อมนาเสนอ
(เพื่อระดมความคิดและส่งเสริ ม
ความรู ้ ความรักในองค์กร)
Be the Best : คัดเลือกประสบการณ์ที่

ดีที่สุดของกลุ่ม (เพื่อปลุกและสร้าง
จิตวิญญาณแห่งความรัก ความ
เมตตาความเห็นอกเห็นใจผ่าน
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ประสบการณ์แห่งการเวลากลัน่
ออกมาเป็ นส่วนหนึ่งของTeam
Spirit)
14:15 – 14:30 น.

พักเบรก

14:30 – 15:30 น.



15:30 – 16:00 น.



7 หัวใจหลักในการพัฒนา
องค์กรสู่ความสาเร็ จ

ประกาศผลบ้านแห่งรัก
 สรุ ป ตอบข้อซักถาม
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สร้างบ้านแห่งรักเสี ยงเพลงแห่ง
ความเข้าใจ

มอบรางวัลทีมผูช้ นะเลิศ

ประกวดสร้างบ้าน จากอุปกรณ์
และ concept ที่ได้จากการระดม
สมอง จากนั้นนาเสนอผลงาน
(เพื่อผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาทักษะที่
ได้ศึกษาในภาคบ่ายมาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการทางานผ่านสื่ อที่
มอบหมายในชั้นเรี ยน)
สร้างความประทับใจ ความสามัคคี
และความทรงจาที่แสนดี
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