In-house Training Course

การคิดบวกและควบคุมอารมณ์สาหรับพนักงานมืออาชีพ

(Positive Thinking & EQ for SMART People)

หลักการและเหตุผล
การคิดบวกเป็ นการเรี ยนรู้วธิ ีการคิดแง่ดี คิดดี คิดบวก เรี ยนรู้วธิ ีปรับเปลี่ยนทัศนคติ(Attitude) เพื่อตระหนัก
ถึงผลที่เกิดจากความคิดเชิงบวกในองค์กรที่เชื่อมโยงการทางานและการสร้ างสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน ซึง่ มีความ
ซับซ้ อนมากขึ ้น

ในบางกรณีเราไม่สามารถนาความรู้หรื อประสบกรณืมาแก้ ไขปั ญหาได้

วิธีแก้ ไขปั ญหาที่เคยปฎิบตั ิมาจาเป็ นที่จะต้ องได้ รับการปรับเปลี่ยนให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้น

ดัง นันวิ
้ ธีการคิดและ
ในการที่จะ

เชื่อมโยงข้ อมูลต่างๆเพื่อการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ อันนาไปสูค่ วามสามารถในการสังเคราะห์แนวทางแก้ ไขปั ญหา
ที่ซบั ซ้ อนขึ ้นได้
ดังนันหลั
้ กสูตรนี ้ออกแบบมาเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ร้ ูวิธีการและแนวทางการคิดเชิงบวก คิดเชิงสร้ างสรรค์ ในการ
ทางานเพื่อให้ เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่องานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความสุขในการทางาน
ร่วมกันในองค์กร ทังนี
้ ้เพื่อให้ การสร้ างสัมพันธภาพภายในองค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพทัว่ ทังองค์
้ กร

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ความเข้ าใจแนวทางการคิดบวก คิดเชิงสร้ างสรรค์
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ เทคนิคและวิธีการคิดบวก คิดเชิงสร้ างสรรค์และตลอดจนสามารถ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ มีมมุ มองด้ านมอง เพื่อให้ เกิดผลดีต่อการทางานและการสร้ างสัมพันธืภาพ
ระหว่างกันในการทางาน
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมตระหนักถึงผลดีต่อการคิดเชิงบวก เชิงสร้ างสรรค์และปรับการสร้ างสัมพันธภาพและ
มนุษยสัมพันธ์ให้ เกิดความเข้ าใจกันและทางานเชิงบวกร่ วมกัน
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หัวข้อการอบรม
Module ที่ 1 ความรู้ ความเข้ าใจเบืองต้
้ นในการคิดบวก คิดสร้ างสรรค์
ความหมาย ความสาคัญและองค์ประกอบการคิดบวก คิดสร้ างสรรค์
การพัฒนาศักยภาพความคิดของมนุษย์
กรอบแนวคิด (Mindset) ของคนที่มีทศั นคติบวก คิดบวก
รูปแบบการคิดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคิดครอบคลุม
การคิดและลักษณะของคนที่มีความคิดเชิงบวก เชิงลบ
รู้จกั และเข้ าใจพฤติกรรมของคนเพื่อการปรับตัวและสนับสนุนความคิดเชิงบวกด้ วย DISC
Module ที่ 2 วิธีการและการนาการคิดเชิงบวกมาประยุกต์ ใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพ
หลักการเป็ นพนักงานมืออาชีพและการทางานเชิงรุกเพื่อความสาเร็จ
การสร้ างแรงจูงใจในการทางานด้ วยพลังความคิดบวก
หลักการควบคุมอารมณ์ (EQ) เพื่อการทางานอย่างมีความสุข
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีลด ละ เลิกการการใช้ ชีวติ แบบคิดลบ
การประยุกต์ใช้ การคิดเชิงบวกเพื่อการแก้ ไขปั ญหาในการทางานและการทางานร่วมกับผู้อื่น
 การสื่อสารทางบวกเพื่อสร้ างบรรยากาศสู่ความสาเร็จร่ วมกันในทีม
 การคิดบวกเพื่อสร้ างมนุษยสัมพันธ์อนั ดีในการทางานเป็ นทีม
การประยุกต์ใช้ การคิดเชิงบวกเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อต่อยอดความสาเร็จให้ องค์กร
คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าอบรม
- ผู้บริ หาร ผู้จดั การ หัวหน้ าแผนก หัวหน้ างาน ผู้ช่วยหัวหน้ างาน เจ้ าหน้ าที่อาวุโส ทุกระดับในองค์กร
- ผู้สนใจทัว่ ไป

รู ปแบบการเรี ยนรู้
วิทยากรจะเป็ นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) ในการที่ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเกิดการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวทางผสมผสานใน
การอบรม (Integrated Training) ซึง่ ประกอบด้ วย
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 การเรี ยนรู้ ผา่ นกิจกรรม (Activity based learning) ใช้ เกมหรื อ กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการเรี ยนรู้ตาม

เนื ้อหาการบรรยาย มีจุดมุ่งหมาย สนุก น่าสนใจ ช่วยกระตุ้นให้ เกิดแนวความคิดและการเรี ยนรู้จากการเล่น
เกมหรื อทากิจกรรม
 การเรี ยนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) จะเน้ นกระบวนการให้ เกิดการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ แสดง
ความคิดเห็น เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจเนื ้อหาอย่างแท้ จริ ง และ สามารถนาไปใช้ อย่างประสบความสาเร็ จ
เป็ นการสือ่ สาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ ารับการอบรม
 การโค้ ชแบบกลุม่ (Group Coaching) ใช้ ศาสตร์ การโค้ ชสมัยใหม่เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรี ยนในเรื่ องที่กาลัง
เรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ มองเห็นจุดที่ตนเองอยากเปลีย่ นแปลง ใช้ การตังค
้ าถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เรี ยน
 การเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ (Activity Based Learning) เน้ นการทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิ โดยมีประเด็นสาคัญ
ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิและการนาไปใช้
 กระตุ้นให้ ฝึกคิดและนาเสนอ
 นาสิง่ ที่เรี ยนไปทดลองใช้
 กรณีศกึ ษาและกิจกรรมกลุม่ เพื่อหา solutions
 แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันในกลุม่ ระดมสมอง

วิธีการสัมมนา
1. บรรยาย (Lecture) แบบมีสว่ นร่วม
2. กิจกรรมเพือ่ ให้ เกิดการเรี ยนรู้ ABL / Work Shop / Case Study
3. สรุปบทเรี ยน / แลกเปลีย่ นความคิดเห็น / ถาม-ตอบ
จานวนผู้เข้ าอบรม ไม่เกิน 30 ท่าน
ระยะเวลาที่อบรม 1 วัน (09.00 -16.30 น.)

50%
40%
10%

ห้ องสัมมนาและอุปกรณ์ ท่ ตี ้ องใช้
จัดเป็ นกลุม่ ๆ ละ 3-6, 5-8 ที่นงั่
 Post-it หลากสี, กระดาษ Flip Chart ตามจานวนกลุม
่
 LCD Projector, เครื่ องเสียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี คุณฐิติมา/ คุณสมศักดิ์ชัย


บริษัท วิสด้ อม แม็กซ์ เซ็นเตอร์ จากัด
Tel; 062-567-8524, 098-789-4524, 038-109-260 Fax; 038-109-261
Email; thitima@wisdommaxcenter.com, l_somsakchai@wisdommaxcenter.com
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