3 C เพือ่ การเสริ มสร้ างและพัฒนาบุคลากรสู่ ความสาเร็ จ

Course outline
การอบรมสั มมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสู ตร “ 3C เพื่อการเสริมสร้ างและพัฒนาบุคลากรสู่ ความสาเร็จ”
(3C for Employee Development Successfully)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย

อาจารย์ ดร.พัชรี แช่ มช้ อย
วิทยากรอิสระ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักการและเหตุผล
การสื่ อสารเป็ นทักษะที่มนุษย์ทุกคนต้องมีการฝึ กฝนเรี ยนรู ้และพัฒนาเพื่อทาให้ชีวติ ประสบความสาเร็ จและ
อาศัยอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุข โดยเฉพาะสังคมที่จดั ตั้งเป็ นองค์กรเพื่อการการดาเนินกิจการให้ประสบความสาเร็ จนั้น
พื้นฐานที่จาเป็ นและเป็ นสิ่ งสาคัญประการหนึ่งคือเรื่ องการสื่ อสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริ การด้วย
แล้ว หากพนักงานมีทกั ษะการสื่ อสารที่ผา่ นขบวนการขั้นตอนการฝึ กฝนได้อย่างสุดยอด มีทกั ษะการให้บริ การได้อย่างสุด
เยีย่ ม มีทกั ษะในการบริ หารจัดการช่วยลดต้นทุนขององค์กรให้ต่าลง องค์กรนั้นย่อมเป็ นองค์กรที่สุดเยีย่ มยอดและประสบ
ผลสาเร็ จในอนาคตได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริมความรู ้และเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรมเกี่ยวการสื่ อสาร/การบริ การได้อย่างถูกต้อง ตรงตาม
มาตรฐาน
 เพื่อสร้ างสรรค์ ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริ งของการเป็ นนักสื่ อสาร/นักให้บริ การที่ดีดว้ ยการ
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและสามารถช่วยองค์กรลดต้นทุนให้ต่าลง โดยผ่านขบวนการฝึ กฝน พัฒนาตนเองจน
บรรลุวตั ถุประสงค์ตรงตามเป้ าหมายขององค์กร
 เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานและในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม


www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 1 of 4

3 C เพือ่ การเสริ มสร้ างและพัฒนาบุคลากรสู่ ความสาเร็ จ
เพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางที่ดี และมีความก้าวหน้าในการสื่ อสารและการส่งมอบบริ การที่ดีให้กบั ลูกค้าทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ร่ วมทั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจในความมีจงรักภักดีกบั หน่วยงานและองค์กร
 เพื่อเป็ นการสนับสนุน พันธกิจหลักขององค์กร ตลอดจนเป็ นการเพิ่มชื่อเสี ยงให้กบั องค์กร ให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย
และได้ผล
กาไร สูงสุดจากการประกอบธุรกิจ


หัวข้ อการอบรม:







ความสาคัญและความจาเป็ นในการสื่ อสาร,การให้บริ การและการลดต้นทุน
การเสริ มสร้างทัศติเชิงบวกสู่ความสาเร็ จ
เทคนิคการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (Customer ‘Satisfaction Techniques)
เทคนิคการสื่ อสารสู่ความสาเร็ จ(Communication Effectively Techniques)
เทคนิคการลดต้นทุนให้ต่าลง (Cost Reduction Techniques)
หลักการนาเทคนิค 3Cไปปรับประยุกต์ใช้ในการทางาน

ระยะเวลา: หลักสูตร 4 ชัว่ โมง
วิธีการ (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบตั กิ าร 70%)
การบรรยาย-สาธิต
- ระดมสมอง
- เกมประกอบหลักสูตร
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- การแสดงบทบาทสมมติ
-

คุณสมบัติผ้ เู ข้ ารับการอบรม: พนักงานที่เกี่ยวข้องในองค์ กรทุกคน
วิธีการประเมินผล
-

จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิ ทธิผลสูงสุด

ผลที่คาดว่าน่ าจะได้ รับ
- ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
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กาหนดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสู ตร “ 3C เพื่อการเสริมสร้ างและพัฒนาบุคลากรสู่ ความสาเร็จ”
(3C for Employee Development Successfully)
เวลา
14:00 - 15:45 น.

หัวข้ อการฝึ กอบรม
Workshop 1 : กิจกรรมละลายพฤติกรรม/การระดมสมอง /กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ความสาคัญและความจาเป็ นในการสื่ อสาร,การให้บริ การและการลดต้นทุน
 การเสริ มสร้างทัศติเชิงบวกสู่ ความสาเร็ จ
 เทคนิคการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (Customer ‘Satisfaction


Techniques)
เทคนิค 6 D
-

15:45 -16:00 น.
16:00 – 17:15 น.

เทคนิค การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
เทคนิค 5 ต

เบรก
Workshop 2 : เกม – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ,การแสดงบทบาทสมมุติ


เทคนิคการสื่ อสารสู่ความสาเร็ จ(Communication Effectively
Techniques)
เทคนิค 7 HEARTs

เทคนิค 101
เทคนิค 3อ 2ย
 เทคนิคการลดต้นทุนให้ต่าลง (Cost Reduction Techniques)
เทคนิค 3P
เทคนิคหยุดจ่าย ขยายเข้า
-
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17:15 - 17:45 น.

Workshop 3 : การระดมสมอง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์


17:45 – 18:00 น.

หลักการนาเทคนิค 3Cไปปรับประยุกต์ใช้ในการทางาน
หลักการสร้างนิสยั การลงมือกระทา
พันธสัญญาส่วนบุคคลเพื่อผลของงาน

ทบทวน-ถามตอบและปิ ดการฝึ กอบรม
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