NETWORK TRAINING CENTER (NTC)

Strategy of Systematic Thought for Proactive Work
(กลยุทธ์การพ ัฒนาความคิดเชงิ ระบบเพือ
่ การทางานเชงิ รุก)
คาอธิบายหล ักสูตร
ด ้วยการเปลีย
่ นแปลงอย่างต่อเนื่องของสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให ้องค์กรมีนโยบายทีจ
่ ะพัฒนา
บุค ลากรภายในองค์ก รของตนให ้มีส มรรถนะและทั ก ษะในการทางานเชิงรุก เพื่อให ้บุคลากรสามารถ
สร ้างสรรค์ง านที่ม ีคุ ณ ภาพ พร ้อมทั ง้ สามารถเสนอแนวทางและแก ้ไขปั ญ หาที่เ กิด ขึน
้ ในทิศ ทางที่
เหมาะสมได ้ ซึง่ ทัก ษะทีส
่ าคัญ ยิง่ ในการพั ฒนาบุคลากร คือกระบวนการคิด เชิงระบบ เนื่อ งจาก หาก
บุคลากรสามารถจัดการระบบความคิดของตนให ้เข ้าใจถึงภาพรวมและขัน
้ ตอนของสถานการณ์ต่างๆ ก็จะ
ช่วยสนับสนุนให ้บุคลากรสามารถวางแผนและดาเนินงานต่างๆ ได ้อย่างมีประสิทธิภาพเพิม
่ มากขึน
้
หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบเพือ
่ การทางานเชิงรุก (Strategy of Systematic
Thought for Proactive Work) เป็ นหลักสูตรทีม
่ ุ่งเน ้นให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมได ้ศึกษา เรียนรู ้และ
พัฒนาเกีย
่ วกับระบบคิดภายในตนเอง การเข ้าใจรูปแบบและกระบวนการคิดตามอัตลักษณ์ส่วนบุคคล
่ สารเชิงรุก ตลอดจน การปรับทัศนคติของ
การพัฒนาระบบความคิดเชิงระบบเพือ
่ การทางานและการสือ
บุคคลให ้ตระหนักถึงความสาคัญของการเป็ นคนเชิงรุก (Proactive Person) ในทีท
่ างาน ซึง่ สิง่ เหล่านีจ
้ ะ
ช่วยให ้บุคลากรสามารถดึงศักยภาพภายในของตนออกมาใช ้เพือ
่ การปฏิบต
ั งิ านให ้กับองค์กรได ้อย่างเต็ม
ความสามารถ
ว ัตถุประสงค์



เพือ
่ พัฒนาความรู ้ของผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเกีย
่ วกับกระบวนการคิด และการคิดอย่างเป็ นระบบ
่ สารเชิงรุก
เพือ
่ การทางานและการสือ
เพื่อ ฝึ กทั ก ษะของผู เ้ ข ้ารั บ การฝึ กอบรมเกี่ย วกั บ กลยุ ท ธ์ค ิด เชิง ระบบและการสื่อ สารอย่ า ง
คนทางานเชิงรุก (Proactive Person)

้ หา
รายละเอียดเนือ
หลั ก สูต ร กลยุทธ์ก ารพั ฒ นาความคิด เชิงระบบเพื่อ การท างานเชิงรุก สามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 2
ส่วน ได ้แก่
กระบวนการคิด (Thought Process)
 ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของการคิด
 องค์ประกอบของการคิด
 ประเภทของการคิด
 ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลให ้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ
 รูปแบบการคิดเฉพาะรายบุคคล
การคิดอย่างป็นระบบเพือ
่ การทางานเชงิ รุก (Systematic Thought for Proactive Work)
 ความโดดเด่นและลักษณะเฉพาะของคนเชิงรุก (Proactive Person)
 ประโยชน์ของการเป็ นคนเชิงรุก
 กลยุทธ์และวิธก
ี ารคิดเชิงระบบเพือ
่ การทางานเชิงรุก
่ สารเชิงรุกแบบประสานสัมพันธ์เพือ
 การสือ
่ สร ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รูปแบบกิจกรรม




่ เพือ
Visual Story Telling Teaching: การสอนด ้วยการใช ้ภาพเป็ นสือ
่ สร ้างกรอบแนวคิดและ
ความเข ้าใจในเนือ
้ หา เพือ
่ การประยุกต์ใช ้ในการทางานจริง
Demonstration: การสาธิตและนาเสนอตัวอย่าง
Practice Activities: การฝึ กปฏิบต
ั ผ
ิ า่ นกิจกรรม ได ้แก่ Home Copy Drawing / Box Thinking
/ Focus Acting / Fearless Workshop
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