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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร Can Do Attitude ! ! ! !
“เชืJอ”..ว่าทําได้ .. เพืJอความสําเร็จ

วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLES

เนืJองจากปั จจุบนั ได้ มีสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจทีJรุนแรงขึ Vนอย่างไม่มีสิ Vนสุด องค์กรต่าง ๆ จําเป็ นทีJ
จะต้ องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้ เกิดความแข็งแกร่งมากขึ Vน เพืJอให้ สร้ างความสําเร็จมาสู่
องค์กรอย่างเกิดประสิทธิผลมากขึ Vน เพราะฉะนันไม่
V วา่ จะเป็ นพนักงาน หัวหน้ างานและผู้จดั การ ซึงJ ถือว่าเป็ นหัวใจ
สูค่ วามสําเร็จขององค์กร ยิJงต้ องมีศกั ยภาพในการปรับปรุงสมรรถนะของบุคคล ส่วนของพฤติกรรมนันจะเป็
V
นส่วน
ทีJปรับปรุงยากทีJสดุ เพราะทังนี
V Vทังนั
V นทั
V กษะและความสามารถเป็ นเพียงแค่สว่ นหนึงJ ในการปรับทัศนคติของแต่ละ
บุคคล แต่สิJงสําคัญอยูท่ ีJการสร้ างอุปนิสยั ของตนเองในการพัฒนาความมุง่ มันJ ตังใจที
V Jจะทํางานหรื อใช้ ชีวิตให้
ประสบความสําเร็จ พร้ อมเรี ยนรู้ทีJจะเผชิญและเอาชนะอุปสรรคจากปั จจัยภายนอกและอุปสรรคทีJเกิดขึ Vนจาก
ตัวเอง ซึงJ นันJ คือ จุดเริJมต้ นของการคิดและเชืJอว่าสามารถทําได้ และทําให้ สําเร็จอย่างตังใจนั
V นJ เอง
หลักสูตรนี VจึงถูกออกแบบมาเพืJอพัฒนาสูค่ วามสําเร็จ เพืJอให้ บคุ ลากรโดยมีทศั นคติแบบ “เชืJอ” ก่อนว่า
ต้ องทําได้ (Can Do ATTITUDE) ให้ เกิดการสร้ างแรงจูงใจด้ วยตัวเอง ซึงJ จะส่งผลให้ มีประสิทธิภาพ เป็ นระเบียบ
ในการทํางาน สร้ างความปรารถนาทีJจะทํางานร่วมกับผู้อืJน และร่วมมือก้ าวไปสูจ่ ดุ หมายเดียวกัน ซึงJ กระบวนการ
เหล่านี Vจะนําไปสูก่ ารเรี ยนรู้สิJงเหล่านี V ช่วยให้ พนักงานเกิดความมันJ ใจและประสบความสําเร็จในทีJสดุ

OBJECTIVES

1. เพืJอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้และเข้ าใจอุปนิสยั แห่งความสําเร็จ และเกิดประสิทธิผลในการทํางาน
2. เพืJอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้และเข้ าถึงเครืJ องมือต่าง ๆ ทีJสามารถช่วยพัฒนาอุปนิสยั แห่งความสําเร็จ และ
สามารถนําไปต่อยอดความรู้ได้ อย่างเกิดประสิทธิผล
3. เพืJอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถทําในสิJงทีJตงใจให้
ัV
สําเร็จบนพื VนฐานความเชืJอว่าทําได้
และต่อยอดให้ เกิด
ประโยชน์ทงตนเองและองค์
ัV
กรในทีJสดุ
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AREAS OF STUDY

1. ทําไมทุกคนต้ องมีความคิดและทัศนคติแตกต่างกัน ????
2. คิดอย่างไร.. ให้ เกิดความเชืJอว่าไม่มีอะไรทีJเราทําไม่ได้
 เปิ ด หรื อ ปิ ดใจในความคิ ด
 เพียงลมพัดผ่าน
 ไม่ใช่หน้าที 
3. “พัฒนาตนเอง” เพือ อะไร .. เพือ ใคร.. ทําไมต้องทํา??
4. กระบวนการสร้ างความคิดและทัศนคติเพืJอให้ เกิดแรงบันดาลใจและความท้ าทายด้ วยตนเอง
5. ปั ญหาต่าง ๆ เป็ นเพียงเล็กน้ อยเท่านันV
6. อุปนิสยั ในแต่ละแบบ
 ล้ มเหลว
 ประสบความสําเร็จ
7. กิจกรรม แสดงความเป็ นตัวของตัวตน
8. เป้าหมายมีไว้ พงุ่ ชน
9. กิจกรรม “ความคิด .. ความเชืJอ ว่า ฉันทําได้ .. ฉันทําได้ ”
10. ปรึกษาผู้มีความรู้และประสบการณ์มากกว่าเพืJอให้ งานเหล่านันสํ
V าเร็จเป้าหมาย..ได้ จริงหรื อ ???
11. สรุป คําถามและคําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีJเสนอสามารถปรับเปลีJยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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