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Growth Mindset for 10X Performance  

ปลกุ Passion ปัน้ Performance เพือ่การขบัเคลือ่นผลงาน 
 

ระยะเวลา 1 วัน 

 

รายละเอยีดหลกัสูตร 

 

Mindset คือ กรอบความคิดที่ส่งผลใหค้นแต่ละคนมีมุมมองต่อตนเอง ผูอ้ื่นและเหตุการณ์ต่างๆ พรอ้มทัง้มี

กระบวนการคิดและตัดสนิใจที่แตกต่างกัน ซึง่มีสาเหตุมาจาก ค่านิยม ความเชื่อ ความรู ้และประสบการณ์ที่

แตกตา่งกัน จงึสง่ผลให ้“คนเหมอืนคน แตค่นไมเ่หมอืนกัน” 

 

Fixed Mindset คอื กรอบความคดิที่ดีของเรา ที่เราเคยใชไ้ดด้ ีใชบ้่อย เเละท าใหเ้ราเผลอใชเ้หมือนเดมิ ใน

สถานการณ์ทีต่า่งไปเดมิ จงึท าใหเ้ราไมไ่ดผ้ลลัพธเ์หมอืนเดมิ เหมอืนทีเ่ราเคยได ้

 

Growth Mindset คอื กรอบความคดิทีส่ือ่ถงึการลงมือท าทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ เพือ่สรา้งผลลัพธใ์หส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ในปัจจุบันทีม่กีารเปลีย่นแปลง และบรรลเุป้าหมายในอนาคต 

 

ค าถามชวนคดิ ณ ขณะนี้ เราใช ้Fixed Mindset หรอื Growth Mindset เป็นสว่นใหญ่อะไรคอืสิง่ทีเ่ราเคยมีและ

ยังดตี่อสถานการณ์ใหม่ ที่เราอยากน ามาใชเ้พื่อต่อยอดในการสรา้งอนาคต อะไรคอืสิง่ที่เราอยากปรับใหม่หรือ

พัฒนาเพือ่ไปตอ่ในเวอรช์ัน่ทีด่กีวา่เดมิและเพือ่การบรรลเุป้าหมาย 

 

❖ P : Problem : ส ารวจปญัหาทีส่ง่ผลกระทบตอ่การท างานและการใชช้วีติของตนเอง 

ในการบรหิารงานหรือการบรหิารชวีติเราคงไม่สามารถหลกีเลีย่งการพบเจอกับปัญหา อุปสรรค  เป้าหมายที่ยาก 

งานทีล่ าบากและเยอะ เจอแรงกดดันจากรอบดา้น  และถูกคาดหวังจากสภาพแวดลอ้มและคนรอบตัว  ทีท่ าใหเ้รา

เผลอเกดิอารมณ์เชงิลบ เกดิความคดิเชงิลบต่อสถานการณ์รอบดา้น  คดิลบตอ่ตนเอง คดิลบตอ่คนอืน่ รูส้กึทอ้ถอย 

หมดไฟ ไม่มคีวามสขุในการท างาน การสือ่สารและความสัมพันธข์ัดแยง้  ความคดิสรา้งสรรคห์ดหาย ก าลังใจทีจ่ะ

เผชญิอปุสรรคหมดไป ความหวังในการบรรลเุป้าหมายไรห้นทาง 

❖  C : Cause : วเิคราะหส์าเหตขุองปญัหาทีแ่ทจ้รงิเพือ่จดัการ 

ซึง่สาเหตุของปัญหาทีเ่กดิขึน้จากที่กล่าวมานัน้มักเกดิจากหลุมพรางทางความคดิ (Fixed Mindset)หลายสาเหตุ

ดว้ยกัน เชน่  

▪ การความคาดหวังใหเ้ป้าหมายนัน้ส าเร็จในทันท ี โดยทีไ่มไ่ดว้างแผน 

▪ ตดิกับดักแหง่อารมณ์เชงิลบจากการเปรยีบเทยีบสิง่ทีต่นมแีละสิง่ทีค่นอืน่ม ี

▪ การมองไมเ่ห็นคณุคา่ ขอ้ด ีหรอื ศักยภาพภายในตนเอง  

▪ รูส้กึทอ้ถอยกับงานทีม่ปัีญหาและอปุสรรค 

▪ เครยีด กังวลกับแรงกดดันรอบดา้นตลอดเวลา 

▪ เบือ่หน่ายกับงานเยอะ งานดว่น และงานดว่นทีส่ดุ 

▪ ขาดความมั่นใจในตัวเองกับงานทีไ่มเ่คยท า 

▪ มองเป้าหมายทีไ่ดร้ับเป็นความเครยีดไมใ่ชเ่รือ่งทา้ทาย 

▪ การแบกรับความรับผดิชอบ โดยไมใ่ชอ่ านาจหนา้ทีโ่ดยตรง 
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▪ การใชอ้ารมณ์เชงิลบกับเรือ่งทีไ่มไ่ดด่ั้งใจ 

▪ ไมก่ลา้ตัดสนิใจเพราะกลัวความลม้เหลว 

▪ คนรอบขา้งสรา้งปัญหาใหเ้ราตลอด 

▪ มุง่แตค่วามส าเร็จในเป้าหมายของตนเอง โดยไมส่นใจเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกันในภาพรวม 

▪ แบง่ฝักแบง่ฝ่าย งานฉันงานเธอ อยา่ยุง่เกีย่วกัน 

▪ การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเร็วจนปรับตัวไมทั่น ท าใหเ้กดิความเครยีด 

▪ กลัวถกูคนอืน่มองไมเ่ห็นคณุคา่ ในสิง่ทีต่นเองเคนท ามาอยา่งยากล าบากในอดตี 

▪ ปรับตัวยังไม่ไดกั้บสภาวะของสังคมในมิตติ่างๆ  “VUCA World” ความผันผวน (Volatility) ความไม่

แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซบัซอ้น (Complexity) ความคลมุเครอื (Ambiguity) 

▪ รูส้กึล าบากและกังวลในการปรับตัวกับเรือ่ง Digital Disruption  

o (การเปลี่ยนแปลงของสิง่ใดสิง่หนึ่งที่เกดิจากเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบธุรกจิที่เกดิขึน้ใหม่ 

แพลตฟอร์ม และนวัตกรรมต่างๆ ที่อิงเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งส่งผลกระทบหลายภาคส่วน 

โดยเฉพาะธุรกจิเดมิ ผลติภัณฑเ์ดมิ ท าใหก้ารท างานและการใชง้านส่วนตัวมีการเปลีย่นแปลง 

และที่มีผลกระทบมากที่สุดคอืมูลค่าของผลติภัณฑ์และบรกิารเดมิที่มีอยู่ ท าใหธุ้รกจิเดมิตอ้ง

เปลีย่นแปลงตามใหทั้นเทคโนโลย ีไมอ่ยา่งนัน้ก็อาจจะตอ้งเลกิกจิการได)้ 

▪ เกดิความกังวลในดา้นความปลอดภัยและความมั่นคงของชวีติและการงาน ทีม่ผีลกระทบมาจากโรคระบาด 

CO VID-19 ทีส่ง่ผลใหภ้าวะเศรษฐกจิหยดุชะงักหรอืชะลอตัว 

▪ คดิว่าการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ ทัง้ “VUCA World” , “Digital Disruption” และ “COVID-19” เป็นเรื่อง

ไกลตัว ไมเ่กีย่วขอ้งกับตน จงึคดิวา่ไมต่อ้งปรับตัวหรอืเปลีย่นแปลงอะไร 

▪ คดิว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ในองค์กรในเรื่องต่างๆเป็นเรื่องของผูบ้ริหารระดับสูงเท่านั้น ไม่ตอ้ง

เกีย่วขอ้งกับตน จงึไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ 

▪ รูว้่ามสีภาวะหรอืสถานการณ์ต่างๆทีเ่ปลีย่นแปลงไป มผีลกระทบต่อการท างาน แต่เรือ่งเหล่านี้ ตนไม่ไดม้ี

หนา้ทีใ่นการจัดการ เป็นหนา้ทีข่องผูบ้รหิาร จงึไมต่อ้งมกีารคดิหรอืปรับตัว หรือเปลีย่นแปลงอะไร 

 

❖ A : Answer : แนวทางแกไ้ขปัญหาและการบรรลุเป้าหมาย  

หากเราสามารถรูไ้ดอ้ย่างชัดเจนและมองเห็นว่าสาเหตุของปัญหาที่เราก าลังเผชญิอยู่นั ้นเกดิจากอะไร เราจะ

สามารถมองเห็นแนวทางต่างๆในการกา้วขา้มหลุมพรางทางความคดิทีเ่ป็นอุปสรรคในการขับเคลือ่นเป้าหมายใน

การท างานและการใชช้วีติไดด้มีากยิง่ขึน้  

หลักสตูร Growth Mindset for 10X Performance ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนสามารถสรา้งแนวทาง

ในการกา้วขา้มหลมุพรางและอุปสรรคทีพ่บเจอไดด้ว้ยศักยภาพจากภายในตนเอง พรอ้มทัง้เรยีนรูเ้ครือ่งมอืใหม่ๆใน

การสรา้งกรอบความคดิเพือ่การขับเคลือ่นผลงานและการท างานอยา่งมคีวามสขุ ไดแ้ก ่ 

▪ การเขา้ใจหลักการท างานของสมอง (Art of Brain Working) เพื่อบรหิารสมองส่วนคดิและสมองส่วน

อารมณ์ใหส้มดลุกัน  เพือ่สรา้งความสมดลุทางอารมณ์จากภายในและใชค้วามคดิอยา่งเป็นเหตเุป็นผลเชงิ

สรา้งสรรค ์

▪ การเรียนรูแ้นวทางในการคน้พบคุณค่าและดงึศักยภาพดีๆจาก Fixed Mindset มาใชใ้นการสรา้งความ

มั่นใจและขจัดความกลัวทีปิ่ดกัน้ศักยภาพ 
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▪ เรียนรูเ้ทคนิคการสรา้งแนวคดิใหม่ๆสู่การขับเคลื่อนการเปลียนแปลงและการบรรลุเป้าหมาย (Growth 

Mindset for change to success) ผา่นเครือ่งมอืตา่งๆ เชน่ 

▪ เรยีนรูก้ารสรา้งแรงบันดาลใจในการท างานผา่นการคน้หาเป้าหมายทีท่รงคณุคา่ของชวีติ 

▪ เรยีนรูก้ารสรา้งแผนด าเนนิการเพือ่อการขับเคลือ่นเป้าหมายเชงิกลยุทธ ์(Action Plan) 

▪ การเรยีนรู ้พัฒนาตอ่ยอดจากกรบวนการทีเ่คยประสบความส าเร็จ (Success Pattern) 

▪ การใหค้วามหมายในเชงิบวกตอ่สถานการณ์ตา่งๆ (Positive Meaning) 

▪ การเรยีนรูเ้ชงิบวกจากอารมณ์เชงิลบทีเ่กดิขึน้ ปัญหา/อปุสรรคทีพ่บเจอ และปรับสภาวะอารมณ์ใหม้ีความ

พรอ้มส าหรับการเผชญิกับเป้าหมายทีท่า้ทาย (Positive Learning) 

▪ การผสานค่านิยมภายในตนเองสู่การลงมือปฏิบัติโดยปราศจากความขัดแยง้ภายในตนเอง (Part 

Integration) 

▪ กลยทุธก์ารผสานค่านยิมหลักขององคก์ร  คา่นยิมร่วม/ทมี  คา่นยิมสว่นบคุคลเพือ่การท างานทีส่อดคลอ้ง

กันสูก่ารบรรลเุป้าหมายร่วมกัน (ผสานจุดแข็ง)  (Synergy Core Value) 

▪ เทคนคิการสรา้งกรอบความคดิในการท างานเชงิรุก (Proactive Working Mindset) 

 

❖ N : Net benefit : ผลลพัธจ์ากการลงมอืปฏบิตัติามแนวทางทีเ่ลอืก :  

หากผูเ้รยีนไดเ้ขา้รับการอบรมตามเนื้อหาของหลักสตูรนี้และไดฝึ้กตามกระบวนการ จะสง่ผลลัพธใ์หเ้กดิขึน้ดังนี้ 

▪ Confident: เกดิความเชือ่มั่นภายในตนเอง (I Can Do) เชือ่มั่นในทมีงาน (We Can Do) พรอ้มทัง้เกดิ

ความไวว้างใจในองคก์ร (Grow Together) 

▪ Competence: รูแ้นวทางในการคน้พบ Positive Fixed Mindset และสรา้ง Positive Growth Mindset 

เพือ่ขับเคลือ่นเป้าหมายของตนเอง ทมี และองคก์ร  

▪ Connect to implement:  สามารถน าความรู แ้ละทักษะ Positive Fixed Mindset และ Positive 

Growth Mindset ไปประยกุตใ์ชกั้บการท างานและสถานการณ์จรงิทีพ่บเจอไดด้ว้ยความมั่นใจ 

▪ Continuous Improvement: สามารถสรา้งแนวทางในการพัฒนา  Positive Fixed Mindset และ 

Positive Growth Mindset ใหเ้กดิขึน้ไดด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และยั่งยืน เพื่อเผชญิกับ

อปุสรรคและพชิติเป้าหมายทีท่า้ทาย 
 

 

วตัถปุระสงค ์

 

Knowledge: ความรู ้

เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรูแ้ละแนวทางในสรา้งความมั่นใจจากภายใน ผ่านการมองเห็นและตระหนักใน

คุณค่าดีๆ หรอืศักยภาพทีเ่ป็นจุดแข็งภายใตก้รอบความคดิเดมิของตนเองในอดตีที่ผ่านมาและกรอบความคดิที่ใช ้

อย่างเป็นอัตโนมัตจิากความเคยชนิและความช านาญในปัจจุบัน (Fixed Mindset) พรอ้มเรยีนรูแ้นวทางการขยาย

กรอบความคดิในมติขิองการเตบิโตเละการพัฒนาในดา้นต่างๆเพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลง (Growth Mindset for 

change to success) เชน่ พัฒนาตนเอง พัฒนาทมี และพัฒนาองคก์ร สูค่วามส าเร็จของเป้าหมายทีต่ัง้ไวร้่วมกัน  
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Skill: ทกัษะ 

สามารถน า Positive Fixed Mindset และ Growth Mindset for change to success มาสรา้งแนวทางปฏบัิตใินมติิ

ของการสรา้งสัมพันธ ์การสือ่สารอย่างสรา้งสรรค ์และการบรหิารผลงาน ดว้ยการเริม่ตน้จากตนเอง (I Can Do ) 

พรอ้มทัง้ผสานค่านิยมของตนเอง (Personal Value) ค่านิยมของหน่วยงาน หรือทีม (Team Value) และค่านิยม

หลักขององคก์ร (Core Value) เพือ่ขับเคลือ่นและบรรลเุป้าหมายร่วมกัน (We Can Do & Grow Together) 

 

Attribute & Attitude: คณุลกัษณะและทศันคต ิ

สามารถสรา้งความมั่นใจใหเ้กดิขึน้ภายในตนเอง ขยายสูก่ารสรา้งความเชือ่มั่นในทมีงานและสรา้งความไวว้างใจ

ภายในองคก์ร ในการเผชญิกับปัญหาทีพ่บเจอพรอ้มสรา้งกลยทุธใ์นการพัฒนาสูก่ารบรรลเุป้าหมายทีตั่ง้ไว ้ผา่นการ

ดงึศักยภาพและคณุคา่ดีๆ  (ประสบการณ์/ความรู ้/ความเชือ่ /คา่นยิม) ทีอ่ยูภ่ายใต ้Fixed Mindset ของตนเอง เพือ่

ใชเ้ป็นจุดตัง้ตน้และขจัดความกลัวทีปิ่ดกัน้ศักยภาพซึง่เกดิจาก  

การมีความเชือ่ที่จ ากัด (Limiting Believe) / ความคดิเชงิลบ (Negative Thinking) / อารมณ์เชงิลบ(Negative 

Emotion) / ความขัดแยง้ของคา่นยิมหรอืคณุคา่ภายในตนเอง (Inner Conflict)  

 

พรอ้มทัง้สรา้งมุมมองเชงิบวกเพื่อการเตบิโต พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และยั่งยนื (Growth Mindset) ผ่าน

การเรียนรู ้พัฒนาต่อยอดจากกรบวนการที่เคยประสบความส าเร็จ (Success Pattern) / การเรียนรูเ้ชงิบวกจาก 

อารมณ์เชงิลบทีเ่กดิขึน้ ปัญหาและอุปสรรคทีพ่บเจอ และปรับสภาวะอารมณ์ของตนเองใหม้คีวามพรอ้มส าหรับการ

เผชญิกับเป้าหมายที่ทา้ทาย (Positive Learning) / การใหค้วามหมายในเชงิบวกต่อสถานการณ์ต่างๆ ซึง่จะช่วย

สามารถปรับมุมมองภายในตนเองใหม้องประโยชน์ในมติติ่างๆจากสถานการณ์เชงิลบสู่การน าไปใชข้ับเคลื่อน

เป้าหมายในการท างานและชวีติส่วนตัว (Positive Meaning) / การผสานค่านิยมภายในตนเองสู่การลงมือปฏบัิติ

โดยปราศจากความขัดแยง้ภายในตนเอง (Part Integration) เพือ่สรา้งสมัพันธแ์ละบรหิารผลงานสูค่วามส าเร็จ 
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รายละเอยีดหลกัสูตร 

 

หวัขอ้ที ่1: Confident สรา้งความม ัน่ใจใหก้ลา้ขยาย Comfort Zone 

ส ารวจกรอบความคิดของตนเอง เพื่อคน้พบคุณค่าดีๆภายใต ้Fixed Mindset และสรา้งความมั่นใจจากภายใน

ตนเองในการรับมอืกับการเปลีย่นแปลง 

▪ ส ารวจมมุมองแนวคดิตนเองในปัจจุบันเกีย่วกับ Fixed Mindset และ Growth Mindset 

▪ หลักการ แนวคดิ และความส าคัญ Fixed Mindset และ Growth Mindset  

▪ ก าหนดเป้าหมายของตนเองส าหรับการพัฒนา Fixed Mindset และ Growth Mindset 

กจิกรรม Make it Happen : คน้หา Positive Fixed Mindset และ Positive Growth Mindset ของตนเอง 

หวัขอ้ที ่2: Competence เสรมิสรา้งสมรรถนะในการสรา้ง Growth Mindset 

ขยายกรอบความคดิ (Growth Mindset for change to success) เพือ่กา้วขา้มขอบเขตความเชือ่อันจ ากัด (Fixed 

Mindset) มุ่งสรา้งการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ท างานเป็นทีมอย่างมีประสทิธภิาพ และขับเคลื่อนผลงานสู่

เป้าหมายกระบวนการโคช้เพือ่การพัฒนาศักยภาพทมีงาน 

▪ หลมุพรางทางความคดิ ทีปิ่ดกัน้ศักยภาพของตัวเราในการท างานและการบรรลเุป้าหมาย 

▪ Art of Brain Working การเขา้ใจหลักการท างานของสมองเพื่อบรหิารสมองส่วนคดิและสมองส่วน

อารมณ์ใหส้มดลุกัน เพือ่สรา้งความสมดุลทางอารมณ์จากภายในและใชค้วามคดิอย่างเป็นเหตุเป็นผลเชงิ

สรา้งสรรค ์

▪ วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเอาตัวรอดทีส่กัดกัน้ประสทิธภิาพในการท างานและการเป็นผูน้ าตนเอง 

▪ วเิคราะหแ์ละสรา้งภาวะผูน้ าภายในตนเองจากคุณค่าภายในและค่านยิมทีใ่หค้วามส าคัญเพือ่เตรยีมความ

พรอ้มส าหรับการบรหิารสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงและการบรหิารผลงาน 

▪ การบรหิารสถานการณ์ในการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพโดยปราศจากอารมณ์เชงิลบ (E+R=O) 

▪ Unlock Potential สรา้งแนวคดิใหม่ (Growth Mindset) เพื่อกา้วขา้มหลุมพราง เพื่อการท างานที่มี

ความสขุและประสทิธภิาพยิง่ขึน้  

กจิกรรม Creation New Options สรา้งการเปลีย่นแปลงภายในตนเอง พัฒนาวฒุภิาวะ ดว้ยเทคนคิการเอาชนะ

หลุมพรางทางความคดิและบรหิารสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยปราศจากอารมณ์เชงิลบ พรอ้มทัง้สรา้งความ

เชือ่มั่นศักยภาพของตนเองในการท างาน อันน าไปสูก่ารไดร้ับความไวว้างใจจากทมีงานและผูบ้รหิาร 

▪ การปรับเปลีย่นแนวความคดิเป็นเชงิบวกกับเหตุการณ์ 

▪ การสรา้งขอ้ความ (นยิาม) ทีเ่ป็นแรงจูงใจ 

▪ การใชค้ าถามสรา้งพลังในตัวเอง 

▪ การใชทั้ศนคตเิชงิบวกแทนทัศนคตเิชงิลบ 

▪ การยอมรับกับผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้แลว้เปลีย่นแปลงตัวเอง 
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หวัขอ้ที ่3: Connect to implement เชือ่มโยงและพฒันาทกัษะสูก่ารลงมอืปฏบิตั ิ

เชื่อมโยงหลักการ (Growth Mindset for change to success) และพัฒนาทักษะที่ส าคัญ(Skill & Tools Set ) 

เพือ่ประยกุตใ์ชกั้บการท างานใหเ้กดิผลลัพธ ์และรับมอืสถานการณ์เปลีย่นแปลงไดด้ว้ยความมั่นใจ 

▪ ปลกุ Passion ป้ัน Performance เพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธ ์10 เทา่ (Aspirational goals) 

▪ การบรหิารผลงานเชงิกลยทุธแ์ละวางแผนเพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลง 

▪ เทคนคิท างานเชงิรุกดว้ยการบรหิารผลงานเชงิกลยุทธแ์ละการท างานอย่างสรา้งสรรค ์   

กจิกรรม การประยุกตใ์ชทั้กษะและเทคนคิทีไ่ดฝึ้กปฏบัิตกัิบสถานการณ์จรงิของตนเอง เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจใน

การน าไปใชจ้รงิในสถานการณ์ทีพ่บเจอ 

หวัขอ้ที ่4: Continuous Development : สรา้งแนวทางการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง 

สรา้งแนวทางในการพัฒนา Growth Mindset ดว้ยตนเอง เพือ่ขับเคลือ่นผลสัมฤทธิใ์นการท างานร่วมกันในองคก์ร 

อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และย่ังยนื ดว้ยการเชือ่มโยง วสิัยทัศน์ พันธกจิ กลยุทธ ์คุณค่า วัฒนธรรม และเป้าหมาย 

ของบคุลากรและองคก์ร เพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งเป็นหนึง่เดยีวและสรา้งจติส านกึรักองคก์ร 

 

เนือ้หาการบรรยาย 

▪ Strategic Goal Synergy กลยุทธ์การผสานเป้าหมายที่สอดคลอ้งและส่งเสรมิกันระหว่างองค์กร / 

ทมี-ระหวา่งทมี / สว่นบคุคล 

▪ Synergy Core Value กลยุทธก์ารผสานค่านิยมหลักขององค์กร ค่านิยมร่วม/ทีม ค่านิยมส่วนบุคคล 

เพือ่การท างานทีส่อดคลอ้งกันสูก่ารบรรลเุป้าหมายร่วมกัน (ผสานจุดแข็ง) 

▪ Work as Team แนวคดิการท างานเป็นทมี เพือ่บรรลเุป้าหมายทีร่ับผดิชอบร่วมกัน 

▪ เชือ่มโยงเป้าหมายชวีติทีส่มดลุและสอดคลอ้งกับองคก์ร เพือ่สรา้งจติส านกึรักษ์องคก์ร 

▪ การตัง้เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง ทมีงาน และงานในองคก์ร ดว้ย SMART Goal Setting 
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ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 

สิง่ทีต่อ้งการพฒันา เป้าหมายหลงัการอบรม 

ระดบัตนเอง 

▪ ผูเ้ขา้อบรมไดต้ระหนักรู แ้ละท าความ

เขา้ใจกับแนวทางการขับเคลื่อนองค์กร 

ขององคก์ร ณ ปัจจุบัน 

 

▪ ผูเ้ขา้อบรมเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ พันธกจิ 

กลยุทธ ์คุณค่า วัฒนธรรม และเป้าหมาย 

ของบุคลากรและองคก์ร เพือ่ใหเ้กดิความ

สอดคลองเป็นหนึ่งเดียว ส่งผลใหเ้กิด

จติส านกึรักและผกูพันองคก์ร  

ระดบัตนเอง 

▪ ปลุก “Passion” ปัน้ “Performance” 

สรา้งแรงบันดาลใจใหท้ างานเชงิรุก เนื่องจากผู ้

เขา้รับการอบรมสามารถเห็นประโยชน์จากการ

ก าหนดเป้าหมายชีวิตและการท างานของ

ตนเองทีส่อดคลอ้งและสนับสนุนกันกับองคก์ร  

▪ ปัน้ “ความสุข”ปลุก “Performance” 

มองเห็นพรสวรรค์ ศักยภาพที่แทจ้รงิ และจุด

แข็งของตนเอง เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของ

ตนเองและองคก์ร พรอ้มทัง้วเิคราะหแ์ละสรา้ง

ความสอดคลอ้งในเป้าหมายตนเองและองค์กร 

เพือ่ใหท้ างานอย่างมคีวามสขุและมแีรงบันดาล

ใจในการท างานทกุๆวัน 

ระดบัเพือ่นรว่มงาน 

▪ Synergy Core Value ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร

ผสานค่านิยมหลักขององค์กร ค่านิยม

ร่วม/ทีม ค่านิยมส่วนบุคคล เพื่อการ

ท า ง านที่ ส อดคล ้อ ง กั น สู่ ก า ร บ ร ร ลุ

เป้าหมายร่วมกัน (ผสานจุดแข็ง) 

 

▪ ระดบัเพือ่นรว่มงาน 

▪ ผูเ้ขา้อบรมมองเห็นค่านิยมร่วมระหว่าง

ตนเอง ทีมงาน และองค์กร  พรอ้มทั้ง

สามารถผสานจุดแข็งที่มีเขา้ดว้ยกันเพื่อ

ขับเคลือ่นเป้าหมายองคก์ร 

 

▪ เกิดสภาวะความไวว้างใจและลดความ

ขัดแยง้ในการท างานร่วมกัน 

ระดบัองคก์ร 

▪ Strategic Goal Synergy กลยุทธก์าร

ผสานเป้าหมายที่สอดคลอ้งและส่งเสรมิ

กันระหว่าง องค์กร / ทีม-ระหว่างทีม / 

สว่นบคุคล 

▪ ระดบัองคก์ร 

▪ บุคลากรและองคก์รพรอ้มใจกันขับเคลื่อน

เป้าหมายทีต่ัง้ไวไ้ปในทศิทางเดยีวกัน  
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กระบวนการเปลีย่นแปลง จาก Fixed Mindset -> Growth Mindset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กา้วขา้มหลุมพรางทางความคดิเชงิลบทีต่ดิอยู ่(Fixed Mindset) ภายใตปั้จจัยตา่งๆทีเ่ป็นสิง่เรา้โดยไมใ่ช ้

เพยีงวธิกีารเอาตัวรอดตามสัญชาตญาณ การสู ้หนี เสแสรา้ง หรอืแกลง้ตาย ทีเ่กดิจากอารมณ์เชงิลบ   ดว้ยการ 

▪ ปรบัสภาวะอารมณ์ ผา่นการปรับเปลีย่นมมุมอง ปรับสมดลุร่างกาย และใชภ้าษาพูดเชงิบวกตอ่ตนเอง

และผูอ้ืน่   

▪ ใชก้ระบวนการคดิอยา่งเป็นเหตเุป็นผลและมปีระสทิธภิาพ 

▪ เลอืกวธิกีารใหม่ๆ ในการตอบสนองตอ่สถานการณ์ตา่งๆเพือ่สรา้งผลลัพธใ์หมท่ีด่กีวา่  

New Responds for New Out Come” 

 

2. รบัผดิชอบตนเองและปรบัเปลีย่นตนเองไดเ้สมอ เพือ่สรา้งผลลัพธใ์หเ้กดิขึน้ในสภาพแวดลอ้มที่

เปลีย่นแปลงไป โดยไมโ่ทษคนอืน่ องคก์ร หรอื ปัจจัยตา่งๆทีเ่กดิขึน้ 
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Result: ผลลพัธห์ลงัการฝึกอบรม 

 

1. ผลลพัธด์า้นการบรหิารผลงานสูก่ารสรา้งการเปลีย่นแปลง 

 

2. ผลลพัธด์า้นการสือ่สารเพือ่การบรหิารผลงานสูก่ารเปลีย่นแปลงอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 

 



 

Page 10 of 10 

 

NETWORK TRAINING CENTER (NTC) 

Call us today 0-2634-7993-4 NETWORK TRAINING CENTER CO.,LTD. (NTC)  | www.trainingcenter.co.th  

177/1 BUI Bldg., 14th Fl., Unit 1, 3 & 4, Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok, THAILAND  |  Email: sales@trainingcenter.co.th 

สรปุผลลพัธจ์ากการฝึกอบรมในภาพรวม  
 

1. กา้วขา้มหลมุพรางทางความคดิเชงิลบทีค่ณุตดิอยู ่(Fixed Mindset) 

2. ม ีGrowth Mindset เพือ่เตรยีมความพรอ้มรับมอืกับการเปลีย่นแปลง 

3. กลา้ขยาย Comfort Zone ดว้ยการก าหนดแนวทางพัฒนาตนเองในเรือ่งทีส่ าคัญเพือ่สรา้งการ 

    เปลีย่นแปลง 

4. รับผดิชอบตนเองและปรับเปลีย่นตนเองไดเ้สมอ เพือ่สรา้งผลลัพธใ์หเ้กดิขึน้ในสภาพแวดลอ้มที่ 

    เปลีย่นแปลงไป โดยไมโ่ทษคนอืน่ องคก์ร หรอื ปัจจัยต่างๆทีเ่กดิขึน้ 

5. เขา้ใจตนเองและคนทีแ่ตกต่าง เพือ่สรา้งแนวทางในการสือ่สารและการท างานร่วมกันสูเ่ป้าหมาย  

6. มเีป้าหมายในการท างานทีเ่ป็นจุดเริม่ตน้ในการสรา้งการเปลีย่นแปลง 

Single: เป้าหมายในการสรา้งการเปลีย่นแปลงหนึง่เรือ่ง 

Simple: เป้าหมายนัน้จะตอ้งเป็นเรือ่งทีส่ามารถเริม่ตน้ไดง้่ายและเริม่ไดด้ว้ยตนเอง 

Small: เป็นสิง่เล็กๆทีส่ามารถกระตุน้การลงมอืท าและสรา้งการเปลีย่นแปลง 

7. มแีผนงานทีช่ดัเจนสูก่ารลงมอืปฏบัิตเิพือ่ขับเคลือ่นผลงานสูเ่ป้าหมาย 

8. กระตุน้ความมั่นใจและสรา้งวนัิยเชงิบวก เพือ่ขับเคลือ่นการเปลีย่นแปลงสูเ่ป้าหมาย 

เทคนคิและวธิกีารฝึกอบรม  
 

Training and Group Coaching ใชก้ระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching 

ในระหวา่งการอบรม เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้ับทัง้ความรู ้ความเขา้ใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคตทิีด่ ี 

▪ Teaching for Knowledge เพือ่ใหข้อ้มลูหรอืท าความเขา้ใจเนื้อหาตามหัวขอ้บรรยาย 

▪ Training for Skill เพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคดิ วางแผนและปฏบัิต ิผ่านแบบทดสอบ กจิกรรม 

และกรณีศกึษา 

▪ Coaching for Explore เพือ่ส ารวจสิง่ทีเ่ป็นหลุมพราง ความเชือ่อันจ ากัด ซึง่เป็นตัวฉุดรัง้ความส าเร็จ 

และหันมาคน้หาศักยภาพ จุดแข็ง หรอืคณุคา่ทีด่ทีีส่ามารถน ามาใชส้รา้งแนวทางสูค่วามส าเร็จของตนเอง  

▪ Coaching for Change ใชก้ระบวนการ Coaching เพือ่สรา้งเป้าหมาย ทางเลอืกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่

จะน าไปสูก่ารลงมอืปฏบัิตใิหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

Brain & Mind Based Training ท าความเขา้ใจธรรมชาตกิารท างานของสมองและจติใจ ในการเรียนรู ้สรา้ง

สภาวะที่สนับสนุนการเรียนรูข้องผูเ้รียน ท าใหส้มองของผูเ้รยีนมคีวามสุข ไม่ท าใหเ้กดิความกลัวหรือความกังวล 

เนน้การพัฒนาจากจุดแข็ง และใชส้มองส่วนคดิใหม้ากขึน้เพือ่สรา้งสรรคแ์นวคดิใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใตอ้ทิธพิล

ของสมองสว่นอารมณ์ทีเ่ป็นลบ แลว้ใชว้งจรพฤตกิรรมเดมิในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

Positive Psychology สรา้งสภาวะทีพ่รอ้มต่อการเปลีย่นแปลง ดว้ยการสรา้งสมดุลของการสนับสนุนและความ

ทา้ทาย บนหนา้ที่และเป้าหมายที่ตัง้ไว ้กระตุน้ใหผู้เ้รียนคน้หาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และ

ผลตอบแทนทีม่ากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการไดใ้ชคุ้ณค่าของตนเองในการท างาน เห็น

ความส าคัญของการไดช้ว่ยเหลอืผูอ้ืน่และองคก์รดว้ยสิง่ทีต่นม ี

 

ผูท้ ีเ่หมาะจะเขา้รบัการอบรม 
 

พนักงานทกุระดับ 


