Operational Development Program (ODP)
โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองสูผ่ ้ ทู ี่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน

หลักสูตร “การพัฒนาพลังแห่ งการคิดบวก และสร้ างอุปนิสัยถ้ าเชื่อ....ก็ทาํ ได้ “
(Create The Power of Positive Thinking and Think Can do)
ใช้ เกมการบริหารสลับการบรรยาย และเกมท้ าทายอัตตา ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 2 วัน
วิทยากร อาจารย์ ภวู ์ สมิง กองเกิด

หลักการและเหตุผล
การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ให้ พลังอํานาจที่คาดคิดไม่ถึง 12 ข้ อ ปฏิบตั ิการทดสอบด้ วย
การลดความคิด เชิ ง ลบและรั บ เอาทัศนคติข องผู้ช นะเข้ า มาทดแทน นั่นคื อกุญ แจสู่ก ารไขว่ คว้ าโอกาส
เอาชนะอุปสรรค และการใช้ อํานาจของการคิดเชิงบวกเหนือผู้คนที่อยู่รอบๆ ตัวเราอย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ติ ามคําแนะนําง่ายๆ จากการเรี ยนรู้และพัฒนา (Learning & Development) ดังต่อไปนี ้
• การตระหนักถึงและการหยุดแนวความคิดในแง่ลบ
• การได้ รับประโยชน์จากการรับเอาแนวทางการมองโลกในแง่ดีมาใช้ ตีความหมายเหตุการณ์ ต่างๆ
ทังดี
้ และร้ ายที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวัน
• การใช้ วิธีการประเมินผลเชิงบวกเพื่อรับมือกับปั ญหาและความผิดหวัง
• การเรี ยนรู้วิธีการและเมื่อไรเราควรใช้ แนวความคิดเชิงลบเพื่อให้ เกิดประโยชน์กบั ตัวคุณ
• การรู้จกั และเล่นกับจุดแข็งของตัวคุณเอง
• การใช้ ความรู้สกึ ขอบคุณและการให้ อภัยมาต่อสูก่ บั แนวความคิดเชิงลบ
โครงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางานด้ วยวิธีการคิดเชิงบวก
(Positive Thinking) โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
และเกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game) เป็ นแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สนุก ตื่นเต้ น ท้ าทาย
เข้ าใจง่าย ได้ สาระประโยชน์ที่จะช่วยให้ คณ
ุ ซึมซับความสุขจากการมองโลกแง่ดีที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ชีวิต
ของเราอย่างคิดไม่ถึง เราจะพบกับความสงบ ความสําเร็ จ แค่เพียงเราเปิ ดใจรับและมองทุกอย่างรอบๆ ตัว
ให้ เป็ น “บวก” โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีตอ่ ตนเอง เพื่อนร่ วมงาน และ
องค์กร
เกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game) คือการสร้ างสถานการณ์จําลองลักษณะที่กระตุ้นให้ ผ้ ู
เข้ ารับฝึ กอบรมเกิดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ตรงเกี่ยวกับการพัฒนาทัศนคติ ความรู้ และทักษะที่จําเป็ นต่อการ
ทํางานให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้ วยการแข่งขันกันเดินไปตามแผนที่ และมีกิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู้ ตาม
ฐานด้ วยพลังแห่งการคิดบวก
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เกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game) ตังอยู
้ ่บนแนวความคิดที่ว่าการที่จะพัฒนาทัศนคติ
ความรู้ และทักษะที่จําเป็ นต่อการคิดเชิงบวกนัน้ ลําพังแค่ฟังการบรรยายในห้ องเรี ยนแต่เพียงอย่างเดียวไม่
เพียงพอต่อการสร้ างความรู้ความเข้ าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเต็มใจที่จะนําเอาแนวคิด และหลักการที่ได้
จากกิจกรรมการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานจริ ง แต่จะต้ องสร้ างสถานการณ์สมมติที่ก่อให้ เกิดความ
ร่วมมือร่ วมใจ การช่วยเหลือเกื อ้ กูลกัน การทํางานร่ วมกันให้ บรรลุเป้าหมายภายใต้ เวลาและทรัพยากรการ
ทํางานที่กําหนดเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ การยอมรับ และเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ ของโครงการฝึ กอบรม
1. เพื่อสร้ างความสนิทสนมคุ้นเคย สมัครสมานสามัคคี และสร้ างบรรยากาศการทํางานแห่งมิตรภาพ

เพื่อการประสานงานกันอย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพหลังเสร็จสิ ้นโครงการ
2. เพื่ อพัฒนาขี ดความสามารถและพลังแห่ง การคิด เชิ งบวก ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแปลงแนวคิดใหม่
(Paradigm) ทัศนคติ (Attitude) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ที่จําเป็ นต่อการพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิตและการทํางานให้ บรรลุเป้าหมายตามแนวทาง Work –
Life Balance นัน่ คือ Happy Work – Happy Life
3. เพื่ อให้ สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรม หรื อวัฒนธรรมการทํางานที่ มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินการและการบรรลุเป้าหมายขององค์กรด้ วยการสร้ างความคิดว่าเราทําได้ (Think Can Do)

การออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรนี ้มุ่งเน้ นการพัฒนาศักยภาพในการคิดเชิงบวกและคิดว่าเราทําได้ (Think Can Do) และ
กําหนดแนวทางการประพฤติปฏิบตั ิที่พึงประสงค์สําหรั บพนักงานเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อ
เสริ มสร้ างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางานตามวิถีทางของดูปองท์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะทําการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและกรอบแนวคิดให้ เ ห็ น ด้ วย และตระหนัก ในความจํ าเป็ นที่ จ ะต้ องมี การเปลี่ ยนแปลงอุปนิ สัย
พฤติกรรมหรื อวัฒนธรรมในการทํ างานด้ วยการฝึ กอบรมในแนวพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Training)
หลังจากนันจะทํ
้
าให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ ความเข้ าใจในหลักวิธีการ รู ปแบบ และขันตอนของ
้
The Power of
Positive Thinking และ Think Can Do โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and
Short Lecture) ผสมผสานด้ วยการฝึ กอบรมแบบกลุ่มปฏิบตั ิการ (Workshop) ในลําดับต่อไปก็จะให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ วิเคราะห์ตนเองและเพื่อนร่ วมงานเกี่ ยวกับคุณลักษณะบางประการที่ส่งผลกระทบต่อความสํ าเร็ จ และ
ความล้ มเหลวขององค์กรด้ วยกิจกรรมภาคสนาม หรื อเกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game) ตามด้ วย
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่ อกํ าหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิ บตั ิที่พึงประสงค์ และจบลงด้ วยกิ จกรรมสร้ าง
คํามั่นสัญญาหรื อสร้ างความผูกพันทางใจ (Commitment) และแผนปฏิบตั ิการการนําไปประพฤติปฏิบตั ิ
(Action Plan) ซึง่ จะมีการแบ่งผู้เรี ยนออกเป็ นกลุม่ ๆ ละ 8 - 9 ท่าน เพื่อทํางานส่วนบุคคลและทํางานร่วมกัน
เป็ นที มตามภารกิ จที่ ได้ รับมอบหมายภายใต้ แรงกดดันให้ สําเร็ จตามเป้าหมาย ด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้ 4
ขันตอนต่
้
อไปนี ้
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ขันที
้ ่ 1 : Awareness คือการทําให้ เกิดการตระหนักและยอมรับในวิธีการมองโลกในแง่ดี การคิด
เชิงบวก และการไม่คดิ ลบ โดยใช้ เกมทางจิตวิทยา (Psychology Games)
ขันที
้ ่ 2 : Understanding คือขันการสร้
้
างความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการคิดเชิงบวก และการไม่คดิ ลบ โดยใช้ เกมบริ หารสลับการบรรยาย (Management
Game and Short Lecture)
้
าแนวคิด หลักการ ความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จําเป็ น
ขันที
้ ่ 3 : Implementation คือขันของการนํ
ต้ องคิดเชิงบวก และการไม่คดิ ลบ ไปใช้ ในการดําเนินงานจริ งในองค์กร โดยใช้ กิจกรรม
กลุม่ ปฏิบตั กิ าร (Workshop)
ขันที
้ ่ 4 : Commitment คือขันของการนํ
้
าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ ในการทํางานจริงในองค์กร

กระบวนการและขัน้ ตอนการฝึ กอบรม/สัมมนา
• พิธีเปิ ดโครงการ โดยผู้บริ หารระดับสูง
• เกมการละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
• แบ่งกลุม่ การทํางาน / กิจกรรมสร้ างพลังทีม
• เกมการบริ หารสลับการบรรยาย เรื่ อง “ความจําเป็ นที่จะต้ องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อ
เสริ มสร้ างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางานภายใต้ สภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง”
• ตัวแทนกลุม่ นําเสนอผลงาน / วิทยากรบรรยายสรุปในแต่ละกิจกรรม
• เกมท้ าทาย (Ego Challenge Game) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีคดิ ทัศนคติ
และความรู้ที่จําเป็ นต่อการพัฒนาทัศนคติที่ดีในการทํางาน
• ประชุมกลุม่ ย่อยระดมสมองแนวคิดที่ได้ จากกิจกรรมท้ าทายอัตตา
• วิทยากรบรรยายสรุปแนวคิดที่ได้ จากกิจกรรมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game)
• วิทยากรกําหนดโจทย์ / สร้ างสถานการณ์ / มอบหมายภารกิจให้ แต่ละกลุม่ ได้ ใช้ แนวคิด
และหลักการที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานจริ งด้ วยการสร้ างข้ อกําหนดมาตรฐานการ
ประพฤติปฏิบตั ิที่พงึ ประสงค์ (Code of Conducts)
• กิจกรรมกลุม่ ปฏิบตั ิการ (Workshop)
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รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
1. การบริ หารพัฒนาตนเองสูผ่ ้ ทู ี่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน
1.1 เริ่ มต้ นที่ตวั บุคลากร
• ปรับรูปแบบความคิดใหม่ (Paradigm)
• พัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมส่วนตัว
• วัฒนธรรมการทํางานที่เป็ นปั ญหาต่อความสําเร็ จขององค์กร
1.2 การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
• ลักษณะและรูปแบบของการการทํางานร่วมกันเป็ นทีมแนวใหม่
• ปั จจัยที่จะช่วยให้ การทํางานร่วมกันเป็ นทีมประสบความสําเร็ จ
2 การพัฒนาพลังแห่งการคิดบวก (The Power of Positive Thinking)
21 การควบคุมพลังแห่งชีวิตและทัศนคติของตัวเรา
22 แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อประเมินการมองเชิงบวก
23 พัฒนาวิธีการอธิบายสภาพแวดล้ อมของคนมองโลกแง่ดี
24 การกําจัดแนวคิดและวิธีตีความแบบคนแง่ลบ
2.5 ยอมรับและถกเถียงแนวคิดการมองแง่ลบ
2.6 การรับมือและแก้ ไขปั ญหาด้ วยการมองแง่ดี
2.7 สร้ างนิสยั ด้ วยการตังความหวั
้
ง
2.8 เรี ยนรู้การใช้ วิธีคดิ แง่ลบ
2.9 การตอบแทนและการให้ อภัย
2.10 วิธีปฏิบตั สิ คู่ วามแข็งแกร่ง
2.11 มุง่ มัน่ สูค่ วามสําเร็ จ
2.12 แนวทางการเปลี่ยนวิธีคดิ ชีวิตก็จะเปลี่ยน
3. เทคนิคและวิธีการพัฒนาความคิดว่าต้ องทําได้ (Think Can Do)
3.1 เปลี่ยนจากผู้ที่มีวิธีการคิดแบบ “Reactive Thinking” มาเป็ น “Proactive Thinking”
3.2 เปลี่ยนปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานให้ เป็ นประโยชน์และประสบการณ์
3.3 พัฒนาวิธีการทํางานให้ Advance แต่ Simple
3.4 การมุง่ เป้าหมาย (Result) แต่ยงั คงรักษาระเบียบวินยั ที่สงู (Discipline)
3.5 การมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อหน้ าที่ (Accountability)
3.6 การพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา
3.7 มีจิตสํานึกในความเป็ นหุ้นส่วน (Sense of Ownership)
3.8 มีความมุง่ มัน่ ที่จะได้ ชยั ชนะ (Passion to win)
3.9 ต้ องไม่กล่าวคําปฏิเสธด้ วยคําว่า “ไม่” จนกว่าจะได้ พยายามอย่างเต็มที่แล้ ว
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ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ฝึกอบรมภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่

วิทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด และทีมงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA และการทํางานเป็ นทีม
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
• ประธานกรรมการบริหารบริษทั โรงแรมเดอะกรีนแลนด์ รีสอร์ท จํากัด
• ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั ในเครือวิชนกรุ
ั ่ ๊ป (VisionGroup)
• กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
• ประธานทีป่ รึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050

e-mail: admin@trainingservice.co.th

id-line: pisit131918
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