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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร เทคนิคการลดข้ อผิดพลาดในการทํางาน
“พบสารพัด เทคนิ คในการลดข้อผิ ดพลาดในการทํางานทีถ กู ใจนาย โดนใจลูกค้า”

วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLES

กระบวนการขายขององค์ก รไม่เ พี ย งแต่จ ะต้ องมี พ นักงานขายทีL ดีแ ละเก่ ง เท่า นันN องค์ กรนันN ยัง จะมี
หน่วยงานด้ าน Sales Support และ Sales Administration ซึงL ถือว่าเป็ นหน่วยงานหรื อบุคคลทีLสําคัญทีLจะช่วยให้
การขายประสบความสําเร็ จได้ ดังนันN พนักงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration จะต้ อง
เป็ นผู้ทีLต้องเข้ าใจกระบวนการทํางานหรื อขันตอนการทํ
N
างานอย่างดี อีกทังN จะต้ องสามารถบริ หารจัดการงานของ
ตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้ วย
หลักสูตรนี N จึงได้ ออกแบบขึ NนมาเพืLอให้ พนักงาน Sales Support และ Sales Administration ได้ เรี ยนรู้ถึง
กระบวนการและขันN ตอนการทํ างาน การแก้ ปัญ หาต่างๆ รวมทังN ได้ เ ห็น ถึ ง ความสํ า คัญ ของการทํ า งานของ
หน่วยงานของตนเองอีกด้ วย ว่ามีสว่ นช่วยหรื อสนับสนุนให้ การขายประสบความสําเร็จได้ มากน้ อยเพียงใด
OBJECTIVES

1. เพืLอสร้ างความรู้ความเข้ าใจเรืL องเทคนิคการลดข้ อผิดพลาดและการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานให้ ถกู ใจ
นาย และ โดนใจลูกค้ า
2. เพืLอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนําความรู้ทีLได้ ไปประยุกต์ใช้ เรืL องการลดข้ อผิดพลาดและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางาน ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
AREAS OF STUDY

Module 1: Concepts
1. หลักการ- แนวคิดเรืL องการลดข้ อผิดพลาดในการทํางาน (คิด และ ทํา)
2. สูตร 3 A แห่งความสําเร็จในการทํางานเพืLอลดข้ อผิดพลาดในการทํางาน
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3. เสริมทักษะการคิด เพืLอสร้ างความสําเร็จในการทํางานและลดข้ อผิดพลาด
• คิดบวก
• คิดภาพใหญ่ และ รายละเอียด
• คิดเชิงวิเคราะห์
• คิดสร้ างสรรค์
• คิดต่อยอด
4. กระตุกวิญญาณแห่งการทํางาน ด้ วยหลัก 5 คิด
•
•
•
•

คิดก่อนทํา
คิดทางเลือก
คิดทางออก
คิดแก้ ไข

• คิดพัฒนา
5. Success with Common Sense
• ความหมายของ Sense ในการทํางาน
• เทคนิคแยบยลในการใช้ Sense
• แนวทางการพัฒนา Sense
Module 2: Applications
6. พร้ อมสรรพด้ วยสารพัดเคล็ดลับในการลดข้ อผิดพลาดและพัฒนาการทํางานทีLดไี ร้ ทีLตแิ ละถูกใจหัวหน้ า
7. เทคนิคการส่งมอบงานสมบูรณ์แบบ......และมีกึdน ถูกใจลูกค้ าและหัวหน้ าอย่างแรง
8. กรณีศึกษา: เรียนรู้ความผิดพลาดอย่ างเป็ นบทเรียน
9. ลักษณะคนทํางานอย่างสมบูรณ์แบบ
10. กิจกรรม: การลดข้ อผิดพลาดในการทํางานของตนเอง
11. แชร์ ประสบการณ์ : ทํางานอย่างไรไม่ให้ ผิดพลาด
12. สรุป คําถามและคําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีLเสนอสามารถปรับเปลีLยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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