Training Center Service

โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร : การทํางานเชิงรุกและการพัฒนาความคิดเชิงบวก
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม : 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากร : ดร.สุกจิ บํารุง
1. หลักการและเหตุผล
ความแตกต่างเพียงเล็กน้ อยในความสามารถ สามารถนําไปสู่ความแตกต่างของผลลัพธ์ ได้ อย่างมหาศาล ในการ
ทํานองเดียวกันความแตกต่ างด้ านความรู้ และความสามรถในตัวบุคลากรทุกคนในองค์กร สามารถนําไปสู่ความแตกต่ าง
ด้ านรายได้ และการบรรลุความสําเร็จ ขนาดใหญ่ตามเป้ าหมายขององค์กรหรือบริษัทฯ ที่วางเอาไว้ ได้ เช่ นกันดังนั้น การ
เข้ าร่วมสัมมนากิจกรรม การทํางานเชิงรุกเพื่อให้กา้ วหน้าและประสบผลสําเร็จ ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร จึงเป็ น
ประโยชน์ต่อตัวผู้เข้ าสัมมนาเองและต่อองค์กร เป็ นอย่างยิ่ง เพราะจะทําให้ บุคลากรทุกคน สามารถค้ นพบวิถีทางที่จะพัฒนา
ตนเองและจู ง ใจตนเองให้ มี ความสามารถสูงขึ้ นเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพในการทํางาน ปรั บ ตัวให้ ทันต่ อ การแข่ งขั น ในยุ ค
โลกาภิวัฒน์ ในทุก ๆ ด้ าน มีองค์ความรู้ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อการทํางานและเป็ นที่ผ้ ูมีสมั ฤทธิ์ผลสูงสุด ตามที่ผ้ ูบริหารและ
องค์กรต้ องการ

2. วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าสัมมนาได้ เรียนรู้หลักการอันแท้ จริงในการพัฒนาตนเองและจู งใจตนเองให้ ก้าวไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุณภาพในการทํางานเป็ นผู้มีสมั ฤทธิ์ผลสูงสุดตามที่องค์กรต้ องการ
• เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าสัมมนาสามารถพัฒนาหลักการที่ได้ เรียนรู้ นําองค์ความรู้ท่เี ป็ นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริงและ
การทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์
• เพื่ อให้ ผ้ ู เ ข้ าสัม มนาสามารถปรั บเปลี่ยนวิสัยทัศ น์ และเป้ าหมายชี วิต ของตนเองให้ สอดคล้ องกับวิ สัยทัศ น์แ ละ
เป้ าหมายขององค์กรได้ อย่างมีประสิทธิผล
• เพื่อให้ ผ้ ูสัมมนามีทศั นคติท่ีดีต่อชีวิตตนเองและชีวิตผู้อ่ ืน มีความกระตือรือร้ นและเสริมสร้ างทัศนคติท่ีดีต่อการ
ทํางาน นําไปสู่การเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันช่ วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะของทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพตามที่องค์กรต้ องการ
• เพื่ อให้ ผ้ ู เข้ าสัม มนาได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชี วิตและประสบการณ์ก ารทํางานร่ วมกันระหว่ างผู้ เข้ า
สัมมนาและวิทยากรเพื่อประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานและเพิ่มคุณค่าให้ กบั ชีวิตตนเอง

3. หัวข้อวิชา

1.
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การสร้ างวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร
การทํางานเชิงรุกเพื่อความสําเร็จอันยั่งยืน
การเสริมพลังกันและกันเพื่อสู่ความสําเร็จตามเป้ าหมาย
การพัฒนาบุคลิกภาพในการทํางาน
การพัฒนากรอบความคิด
การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก
การพัฒนาความคิด “Proactive”
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8. การพัฒนาความคิด “Win-Win”
9. การสร้ างจิตสํานึกในการทํางานต่อหน้ าที่
10. จิตสํานึกในการทํางานเพื่อตนเอง /เพื่อลูกค้ า /เพื่อองค์กร
11. การเสริมสร้ างมนุษย์สมั พันธ์เพื่อครองใจผู้อ่นื
12. ทักษะการให้ บริการที่เป็ นเลิศแก่ลูกค้ าภายในและภายนอกองค์กร
13. การปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ

4. วิธีการสัมมนา
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Work Shop
บรรยายแบบสรุปหลักการ
กิจกรรมการเรียนรู้
ประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็น
เกมการบริหาร

5. ระยะเวลาการอบรม
เวลา 09.00-16.00 น. 1 วัน

6. วิทยากร ดร.สุกจิ บํารุง

การศึกษา - ปริญญาเอก ด้ านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ซีบู
( ORGANIZATION DEVELOPMENT AND TRANFORMATION FROM CEBU
DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES)
- ปริญญาโท (ค.ม.) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรผู้ชาํ นาญการในการฝึ กอบรมสัมมนา ( หลักสูตร ด้ านการบริหาร การจัดการ การขาย การบริการ
การตลาด การปรับทัศนคติ แนวคิด การสร้ างแรงบันดาลใจ ศิลปะการพูด ทีมงาน กิจกรรม WALK
RALLY ฯลฯ ) ที่ปรึกษาและออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมสัมมนาให้ กบั หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
กว่า 20 ปี
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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