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หลักการ/แนวความคิด
 การปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset) เป็ นแนวทางที่มีประสิ ทธิ ผลมากที่สุด เพราะความ

เชื่อส่ งผลไปถึงการกระทา ตามวงจรพฤติกรรม

ความเชื่ อ  ความคิด  ความรู้ สึก  การกระทา
 การเรี ยนรู ้และเข้าใจการทางานของสมอง (Brain Working) จะช่วยทาให้สามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มี

ผลต่อพฤติกรรม (Mindset) ได้ง่าย และสามารถบริ หารจัดการได้ตามที่ตวั เองต้องการ เพราะปัจจุบนั
พฤติกรรมของเราเกิดขึ้นจากการโต้ตอบกับสิ่ งเร้าด้วยวิธีการเดิมๆ จนกลายเป็ นพฤติกรรม ถ้าสามารถ
ปรับเปลี่ยนสมองของตัวเองได้ ก็จะทาให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
 เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่ อสมอง (Neuro Linguistic Programming : NLP) เป็ นการปรับเปลี่ยนการ

ทางานของสมองตามที่ตวั เองต้องการ ช่วยทาให้การกระทาและพฤติกรรมของเราดีข้ ึน เพราะปรับเปลี่ยนที่
จิตใต้สานึก (Sub-Conscious) ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนจะเกิดความยัง่ ยืนกว่าการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเพียงอย่างเดียว
 การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP สามารถทาให้ Mindset ของเราปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่ สิ่ งที่เรา

ต้องการได้มากกว่า ปล่อยให้ตวั เองคล้อยตามสิ่ งเร้าที่เกิดขึ้นก็จะทาให้เกิดความสุ ขและบรรลุความสาเร็ จ
ได้ตามที่ตอ้ งการ

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร


เพื่อสร้างแนวความคิดให้กบั ผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับ ความเชื่อที่ มีผลกับพฤติกรรม (Mindset) ของตัวเองแล้ว
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผูอ้ ื่น



เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ใช้เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่ อสมอง (NLP) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลให้กบั ปรับเปลี่ยน
Mindset ของตัวเอง



เพื่อทาให้ผเู้ รี ยนสร้างแนวทางการปรับเปลี่ยน Mindset ของตัวเองด้วยเทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสมกับ Style
ของตัวเองได้ง่ายๆ สามารถนาไปใช้ได้จริ ง
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รายละเอียดเนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
การเรี ยนรู้และเข้าใจความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset)





สารวจแนวความคิดของตัวเองในเรื่ องต่างๆ
หลักการทางานของสมอง (Brain Working)
แนวความคิดเกี่ยวกับความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset)
Workshop : สรุ ปแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ของตัวเอง

การปรับเปลี่ยนแนวความเชื่อ ความคิด และความรู้สึก ด้วยตัวเอง






หลักจิตวิทยาเบื้องต้น
หลุมพรางทางความคิดเชิงลบกับเหตุการณ์ต่างๆ
เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
Workshop : แนวทางการเอาชนะหลุมพราง
กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง

เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP






เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่ อกับสมอง (NLP)
การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่าง (สนุกๆ)
เทคนิคการปรับเปลี่ยนตัวเองด้วย NLP
กิจกรรมย่ อย : การใช้ NLP กับตัวเอง
Workshop : การออกแบบโปรแกรม NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ

การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยการปรับ Mindset






การพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ าในตัวเอง
การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับสถานการณ์ต่างๆ
การบริ หารข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง
การสร้างพลังในการพิชิตเป้ าหมายของตัวเอง
Workshop : กาหนดสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิดว้ ยตัวเอง

การบ้ าน : เพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง
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แนวทางการฝึ กอบรม
 การเรียนรู้ ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

•
•
•
•

ความเชื่อ
ความเคยชิน
ค่ านิยม
อุปนิสัย
หมายเหตุ: ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่ง
เป็ นข้อมูลที่จะอยูภ่ ายในจิตใต้สานึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม
หากต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทาให้ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะ
ปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู ้สึกที่ดีในการ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)

 การใช้ กระบวนการโค้ ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึ กอบรม
หมายเหตุ : การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่
เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม ( Questioning) ของโค้ช
(วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้ว
ผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั Style และ
สภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
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 แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

โค้ชให้หลักการ

ผู้เรียนพิสูจน์ ด้วยตนเอง
 ผ่านการแลกเปลี่ยน
 Workshop
 Role Playing
 กรณี ศึกษา

สร้างแนวทางและวิธีการ
ของตัวเอง สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ทนั ที

หมายเหตุ : การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning) ของโค้ช
(วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั Style และ
สภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบาย กระตุน้ ให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิ ดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึ กให้จบั ประเด็นสาคัญที่อยูใ่ นสไลด์ (Slide) ได้ดว้ ยตัวเอง
 ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู ้ ไม่ได้บงั คับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที

 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กัน
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 การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่ านกรณีศึกษา
 กรณี ศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริ งที่ผเู ้ รี ยนต้องเผชิญ หากมีการนาสิ่ งที่
ได้เรี ยนรู ้ประยุกต์กบั กรณี ศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่
ได้เรี ยนรู ้กบั กรณี ศึกษา จะทาให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิด
ผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริ ง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์จริ งหลังการฝึ กอบรม
แล้ว ผูเ้ รี ยนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทนั ที

 การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
 ผูเ้ รี ยนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลายเป็ นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการ Coaching จะทาให้ผเู ้ รี ยนอยากนาสิ่ ง
ที่รู้ไปใช้จริ ง
 การบ้านเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผเู้ รี ยนนาไป
ปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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