NETWORK TRAINING CENTER (NTC)

Self-Development Strategy for Increasing Potential in Work
ั
(กลยุทธ์การพ ัฒนาตนเองเพือ
่ เพิม
่ ศกยภาพในการท
างาน)
คาอธิบายหล ักสูตร
ภายใต ้การขับเคลือ
่ นทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่หยุดยัง้ เช่นสถานการณ์ในปั จจุบันนี้ พบว่า ทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กรค์ม ี
ความสาคัญ ยิง่ ต่อการสร ้างและพั ฒ นาผลงานตามเป้ าประสงค์ทอ
ี่ งค์กรได ้วางไว ้ ซึง่ หากองค์กรมีบุค ลากรทีม
่ าก
ความสามารถ สามารถปรั บตัวให ้เข ้ากับความเปลีย
่ นแปลง มีความพร ้อมทีจ
่ ะพั ฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก็จะยิง่
่ ารเป็ นผู ้นาในภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรงได ้อย่างไม่ยากนั ก
สนับสนุนให ้องค์กรณ์สามารถก ้าวสูก
หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพในการทางาน (Self-Development Strategy for Increasing
Potential in Work) เป็ นหลักสูต รทีม
่ ุ่ง เน ้นให ้ผู ้เข ้ารั บ การฝึ กอบรมได ้ศึก ษา เรีย นรู ้เกีย
่ วกับ สมรรถนะและ
ความสามารถภายในของตนเอง การวางเป้ าหมายและการสร ้างแรงขับภายในเพือ
่ ความสาเร็ จ ตลอดจนการพัฒนา
่ สารเชิงบวก ทีจ
ระบบคิดและการสือ
่ ะช่วยส่งเสริมและสนั บสนุ นให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมได ้เข ้าใจบุคคลรอบข ้างใน
เชิงลึก ซึง่ สิง่ นี้จะช่วยผลักดันให ้การทางานมีประสิทธิภ าพมากยิง่ ขึน
้ ทัง้ แง่ของงานส่วนบุคคล งานของทีมและ
องค์กรต่อไป
ว ัตถุประสงค์




เพือ
่ พัฒนาความรู ้ของผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเกีย
่ วกับ ความเข ้าใจในตนเองและผู ้อืน
่ กระบวนการคิดเชิง
่ สารเชิงบวก
ระบบและสร ้างสรรค์ ตลอดจนการสือ
เพือ
่ ฝึ กทักษะของผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเกีย
่ วกับการวางเป้ าหมายในการทางาน และการสร ้างภาพลักษณ์ท ี่
น่าประทับใจ
่ สารเชิงบวก สาหรับการทางาน
เพือ
่ ฝึ กทักษะของผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเกีย
่ วกับกระบวนการคิดและการสิอ
ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

้ หา
รายละเอียดเนือ
เรียนรูต
้ นเอง (Self)
่ มั่นในตนเอง
 ความเชือ
 การวางเป้ าหมายและความสาเร็จ
 การสร ้างภาพลักษณ์เพือ
่ การจดจา
เรียนรูผ
้ อ
ู้ น
ื่ (Others)
 ความแตกต่างด ้านบุคลิกภาพ
 การเข ้าใจและเรียนรู ้ความต ้องการ
 พฤติกรรมและการตอบสนองต่อสถานการณ์
กระบวนการคิด (Systematic Thinking)
 ความหมาย ความสาคัญและองค์ประกอบของการคิด
 การทางานของสมองและปฏิกริ ย
ิ าต่อการคิด
 การคิดเชิงระบบและคิดสร ้างสรรค์เพือ
่ แก ้ปั ญหา
่ สารเชิงบวก (Positive Communication)
การสือ
่ สาร
 ความหมาย ความสาคัญและประเภทของการสือ
่ สารเชิงบวกภายในตนเอง เพือ
 การสือ
่ สร ้างแรงจูงใจภายใน
่ สารเชิงบวกระหว่างบุคคล เพือ
 การสือ
่ สร ้างความสัมพันธ์
รูปแบบกิจกรรม




่ เพือ
Visual Story Telling Teaching: การสอนด ้วยการใช ้ภาพเป็ นสือ
่ สร ้างกรอบแนวคิดและความเข ้าใจ
ในเนือ
้ หา เพือ
่ การประยุกต์ใช ้ในการทางานจริงได ้จริง
Demonstration : การสาธิตและนาเสนอตัวอย่าง
Practice Activities : การฝึ กปฏิบต
ั ผ
ิ า่ นกิจกรรม
Brain Gym
Creative Art: Self-Frame, Super Goal
Communication + Workshop
Imagination Focus: Self-Esteem Treatments Program
Syscremator Workshop
Voice Training
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