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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร การทํางานเชิงรุ ก เพือพัฒนาตนเองสู่ความสําเร็จ
วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLES

ในปั จจุบนั การเผชิญกับปั ญหาทังภายในและภายนอก
C
มักบันE ทอนกําลังใจและเวลาในการทํางาน ส่งผลกระทบถึง
ประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนัน) การพัฒนาความคิดและทํางานเชิงรุกยุคใหม่ ด้วยทัศนคติเชิงบวก จึงเป็ น
อาวุธหนึงทีพนักงานใช้ เป็ นเครืองมือในการรับมือและต่ อสู้กับปั ญหาประจําวัน
หากพนักงานสามารถ
พัฒนาความคิดและการทํางานเชิงรุก ประสิทธิภาพการทํางานของตนเอง และผลของงานตามเป้าหมายทีEตงไว้
ัC
และความสุขในการทํางานย่อมเป็ นสิEงทีEไม่ไกลเกินฝั นอย่างแน่นอน
หลักสูตรนีจ) ึงได้ พัฒนาขึน) มาเพือให้ ผ้ ูเข้ าอบรมได้ พัฒนาตนเองทัง) การพัฒนาความคิดและการทํางาน
เชิงรุก การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน ทังนี
C Cผู้เข้ ารับการอบรมจะได้ เรี ยนรู้ทงเทคนิ
ัC
คและวิธีตา่ งๆ ฝึ กปฏิบตั ิ
ทํากิจกรรมระดมสมองพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานด้ วยความคิดและการทํางานเชิงรุก การพัฒนาจุดอ่อนและ
เสริมสร้ างจุดแข็งของตน การพัฒนาความคิดเชิงบวก รวมทังเคล็
C ดลับอืEนๆ ทีEจะทําให้ ผ้ อู บรมได้ เข้ าใจและสามารถ
ประยุกต์ใช้ ได้ ด้วยตนเองเมืEอปฏิบตั งิ านจริง
OBJECTIVES

1. เพืEอสร้ างความรู้ความเข้ าใจเรืE องเทคนิคการพัฒนาความคิดและการทํางานเชิงรุกยุคใหม่ด้วยทัศนคติเชิงบวก
2. เพืEอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้วิธีในการคิดเชิงรุก ตลอดจนการปรับเปลีEยนทัศนคติให้ มองด้ านบวก เพืEอให้ เกิดผลดี
ต่อการทํางานของตนเองและทีมงาน
3. เพืE อ ให้ ผ้ ูเ ข้ า อบรมเกิ ด แรงบัน ดาลใจในการทํ า งานเชิ ง รุ ก สนุก กับ การทํ า งาน สร้ างสรรค์ ง านตลอดจน
ปรับเปลีEยนตัวเองให้ เป็ นคนมุ่งมันE และมีความคิดเชืEอในด้ านบวก โดยรู้ จกั กําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็ น
รูปธรรม ตลอดจนวิธีปฏิบตั เิ พืEอบรรลุสเู่ ป้าหมายทีEกําหนด
4. เพืEอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนําความรู้ทีEได้ ไปประยุกต์ใช้ เรืE องการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานและการทํางาน
เชิงรุก ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
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AREAS OF STUDY

1. Module 1: The Power of Thinking
1. รูปแบบของความคิดมนุษย์
2. ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาความคิดเชิงรุก (Proactive Thinking)
3. ผลของการคิดต่อ การกระทํา ผลการปฏิบตั งิ านและสิงE อืEนๆ ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทํางาน
4. กิจกรรม Workshop: You are What You Think
Module 2: Time for Change
5. วิธีการและการประยุกต์ใช้ คิดเชิงรุกอย่างสร้ างสรรค์ในชีวิตประจําวันและการทํางาน
6. พัฒนาความคิดเชิงรุก ด้ วย การปรับทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
7. เทคนิคการสร้ างความมุง่ มันE และการปรับเปลีEยนพฤติกรรมของตนเอง (Self Motivation)
8. กิจกรรม : Workshop “การสร้ างกําลังใจให้ ตนเองเมือเผชิญปั ญหาและอุปสรรค”
Module 3: Proactive Result
9. ประโยชน์ของการคิดเชิงรุกต่อตนเองและองค์กร
10. กิจกรรม Workshop: กระตุกต่ อมความคิด เพือพิชิตความสําเร็จ
11. เทคนิคการนํา ”ความคิดเชิงรุก” ไปใช้ ให้ สําเร็จ เปลีEยนความคิด สูก่ ารปฏิบตั ิ
12. สรุป คําถามและคําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีEเสนอสามารถปรับเปลีEยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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