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THE POWERFUL MINDSET & POSITIVE 

COMMUNICATION FOR LEADER 
 

ระยะเวลาอบรม 2 วัน  

 

รายละเอยีดหลกัสูตร  
 

วนัที ่1  

วัตถปุระสงค:์ 

▪ ผูน้ าสามารถขยายกรอบความคดิ OPEN MIND เปิดกวา้ง น าไปสูก่ารรับฟัง 

▪ กระตุน้ใหผู้น้ ามี PEOPLE SKILLS มี MINDSET ที่ทันสมัย เขา้ใจในการมี HUMAN CENTRIC ใหคุ้ณค่า 

กับพลังของทรัพยากรบคุคล 

▪ กระตุน้ใหผู้น้ าเกดิแรงบันดาลใจในการปรับพฤตกิรรม พัฒนาทักษะการสือ่สาร ใหเ้กดิเป็นพฤตกิรรม 

การพูด การแสดงออกอยา่งสนัต ิสรา้งสรรค ์มพีลัง รวมจติใจทมีงานได ้

▪ ลดอคต ิลดอโีก ้ดว้ยการสรา้ง/เสรมิ OUTWARD MINDSET เพือ่ใหเ้ห็นทมีงานเป็นสว่นหนึง่ของความ 

ส าเร็จอยา่งแทจ้รงิ 

▪ สรา้ง/เสรมิความคดิยดืหยุน่ เมือ่เกดิความผดิพลาดในทมี ม ีCOGNITIVE FLEXIBLY เห็นทางออกเสมอ 

โดยไมโ่ทษวา่เป็นความผดิใคร แตร่ับผดิชอบไปดว้ยกันอยา่งมพีลังท าใหบ้รรยากาศงานและความสัมพันธ ์

มคีวามสขุอยา่งแทจ้รงิ 

 

WORKSHOP 

(กจิกรรม) 

KEY LEARNING (วตัถปุระสงค)์ 

Growth Mindset ▪ ขยายกรอบความคดิของผูเ้รยีน 
▪ ปรับทัศนคตเิพือ่ความเขา้ใจวา่ทุกคนสามารถขา้มขดีจ ากัด และพัฒนา

งานไปสูเ่ป้าหมายสงูสดุไดด้ว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
▪ ผูเ้รียนสามารถเห็นภาพว่าตัวเองก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจใหกั้บ

ผูอ้ืน่ได ้

“Manager ในฝัน” ▪ ผูเ้รียนไดม้องเห็นร่วมกันว่า “Manager ในฝัน” ควรมีบุคลกิลักษณะ 
และการแสดงออกอยา่งไร 

▪ วทิยากรบรรยายสรุป และใหค้วามรูถ้งึค าวา่ “Manager ในฝัน” 

Lunch Activities ▪ ไดฝึ้กกระบวนการฟังอย่างลกึซึง้ในชวีติประจ าวันและเปิดใจยอมรับ
ความแตกต่าง  รวมถึงมองเห็นความเหมือนในดา้นความคิด 

ประสบการณ์ น าไปสูก่ารยอมรับผูท้ีด่ภูายนอกแลว้แตกต่างจากตนเอง 

VDO Technique ▪ สามารถมองเห็นเหตกุารณ์ต่างๆในชวีติประจ าวันไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 
ไมตั่ดสนิ ตคีวามเหมารวม 

Feeling Reflection ▪ ผูเ้รยีนสามารถแยกแยะความรูส้กึกับความคดิออกจากกันได ้

▪ ผูเ้รยีนสามารถสะทอ้นความรูส้กึของผูอ้ืน่ได ้รวมถงึไดร้ับรูอ้ารมณ์เชงิ
บวกเมือ่ผูอ้ืน่สะทอ้นความรูส้กึของตนเอง 

▪ กระตุน้ใหเ้กิดความอยากน าเทคนิคสะทอ้นความรู ส้ ึกไปใชใ้น
ชวีติประจ าวันเพือ่เยยีวยาตนเองและเพือ่นร่วมงาน 

Iceberge Model ▪ เปิดมุมมองใหผู้เ้รียนเริม่เขา้ใจความรูส้กึและความตอ้งการของผูอ้ื่น

มากขึน้ 
▪ มองเห็นความรูส้กึและความตอ้งการลกึๆในจติใจตนเองและผูอ้ืน่ มสีติ

ในการโตต้อบมากขึน้ 

การด์ใหค้วามเขา้ใจ ▪ เขา้ใจความรูส้กึและความตอ้งการของตัวเองและผูอ้ืน่ได ้
▪ สามารถสะทอ้นความรูส้กึและความตอ้งการของผูอ้ืน่ได ้

▪ ใหค้วามเขา้ใจ ความรูส้กึ และความตอ้งการในฐานะเพื่อนมนุษยม์าก
ขึน้ น าไปสูก่ารสือ่สารอยา่งสนัตใินชวีติประจ าวัน 

Realize  ▪ คน้พบความตอ้งการของตัวเองที่อยากจะน าไปเปลีย่นแปลงชวีติและ

พัฒนางานใหด้ขี ึน้ 
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วนัที ่2 

วัตถปุระสงค:์ 

▪ ผูน้ าไดม้โีอกาสมองเห็นตัวเองในมุมที่ผูอ้ืน่สะทอ้นกลับ เกดิ SELF AWARENESS อย่างถ่องแท ้น าไปสู่

การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมอยา่งย่ังยนื ทัง้การพูด แววตา สหีนา้ การกระท า 

▪ ผูน้ าเกดิ RELATIONSHIP MANAGEMENT สามารถไดย้นิรูปแบบประโยคทีต่นชอบใช ้สามารถมองเห็น 

จุดยนืในสว่นทีต่นท าดอียูเ่เลว้ และยอมรับปรับจุดทีอ่าจเผลอท าลายความส าเร็จของทมีโดยไม่ไดตั้ง้ใจ 

▪ มีเครื่องมือในการสื่อสารอย่างสันติ มีพลัง ไดป้ระสทิธิผลทัง้การสั่งงาน การ FEEDBACK การต าหนิ  

ตเิตยีน การ EWPOWERING TEAM สรา้งแรงบันดาลใจ 

▪ สามารถรวมใจทมีงานไดอ้ยา่งยั่งยนืดว้ยการเป็นผูน้ าตน้แบบ “ตัวอยา่งทีด่มีคีา่กว่าค าสอน” 

▪ เกดิเป็น HAPPY WORKPLACE ทีพ่รอ้มรับการเปลีย่นแปลง พรอ้มปรับตัวกับสภาวะเศรษฐกจิผันผวน 

พรอ้มเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา พรอ้มสรา้งนวัตกรรมใหมเ่พือ่การเตบิโต 

ขององคก์รตอ่ไป 

 

WORKSHOP 
(กจิกรรม) 

KEY LEARNING (วตัถปุระสงค)์ 

Identity Workshop ▪ ผูเ้รยีนไดรู้จ้ักตัวเองมากขึน้ 

▪ เปิดมุมมองในการมองคนอืน่ และมองปัญหาในการท างานอย่างเปิด

กวา้งมากขึน้ 

▪ ผูเ้รียนไดต้รวจเช็คจิตใจตนเองว่าเกดิการตัดสนิ ตีความ เหมารวม

หรอืไม ่(ฝึกดงึสตติัวเอง) 

หนา้กาก 2 หนา้ ▪ ผูเ้รยีนไดรู้ส้กึและเขา้ใจสิง่ทีต่นเป็น 

▪ มองเห็นบุคลกิภาพการสือ่สารทีต่นมักจะใช ้เพือ่น าไปสู่การยอมรับที่

จะปรับเปลีย่น 

▪ บคุลกิภาพการสือ่สารภายนอกเพือ่ตอบโจทยก์ารท างานทีร่าบรืน่ 

คนบันดาลใจ ▪ ผูเ้รียนไดรู้ส้ ึกและเขา้ใจถึงบุคลิกภาพการสื่อสารของบุคคลที่มี

ความหมายและมีคุณค่าต่อชวีติผูอ้ืน่ น าไปสู่การกระตุน้ใหรู้ส้กึอยาก

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมของตนใหเ้ป็นบคุคลทีม่คีณุค่าต่อผู่อืน่เชน่กัน 

Non-Violence 

Communication Skills 

▪ ผูเ้รียนจะไดฝึ้กรู เ้ท่าทันการสื่อสารของตนเองที่เคยน าไปสู่ความ

ขัดแยง้ 

▪ เลอืกการสือ่สารแนวใหมท่ีส่รา้งสนัตใินอนาคต 

Effective Request Skills ▪ ผูเ้รยีนไดท้ดลองแกปั้ญหาเฉพาะหนา้จากการน ากระบวนการทีไ่ดเ้รยีน

ไปใช ้

▪ เห็นขอ้ผิดพลาดของตนเอง น าไปสู่การปรับเปลี่ยน แกไ้ขวิธีการ

สือ่สารทีไ่ดป้ระโยชนม์ากขึน้ 

Self-Center Red Flags ▪ สามารถเห็นสัญญาณเตือนตนเองเมื่อก าลังจะถูกความเห็นแก่

ประโยชนต์นเองเขา้ครอบง า 

▪ สามารถน าเครือ่งมอืไปใชเ้ตอืนตัวเองไดด้ว้ย Inward Mindset Box 

Influence Pyramid ▪ สามารถออกจากกรอบความคดิเดมิได ้

▪ สรา้งการสือ่สารแบบใหมท่ีไ่ดทั้ง้ใจไดทั้ง้งาน 

S.A.M. ▪ สามารถเขา้ใจและเห็นใจผูอ้ืน่อย่างลกึซึง้น าไปสูก่ารท างานทีล่ืน่ไหล 

รวดเร็ว ลดความขัดแยง้ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

Mindset Change Tools ▪ สามารถเขา้ใจและ break วงจรความขัดแยง้ทีเ่กดิขึน้ได ้

▪ น าไปสูก่ารเลกิโทษคนอืน่ เลกิแบ่งพรรคพวก รับผดิชอบร่วมกัน เห็น

ความส าเร็จเป็นรางวัลร่วมกัน 
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รปูแบบการอบรม  

 

▪ การสอนดว้ยรูปแบบการเรยีนรูแ้บบ Multi-Model Learning เพือ่ใหเ้หมาะกับผูเ้รยีนทกุ Learning Style 

▪ Workshop ดว้ยวิธีการ Theatre Activity & Positive Psychology สรา้งบรรยากาศการเรียนที่น่าสนใจ 

สนุกและสบายใจ เนน้การทดลองปฏบัิตจิรงิดว้ยตนเอง 
 

ผูท้ ีเ่หมาะจะเขา้รบัการอบรม  
 

ผูบ้รหิาร หัวหนา้งาน และพนักงานระดับปฏบัิตกิารท่ัวไป  


