Course DB015 : Ideas to Success
“ทุกความคิดมีค่า นําพาสู ่ ความสําเร็จ”
ผู ้ ให้ บริการด้ านธนาคารทุกคน ปฏิบัติภารกิจประจําวัน จนบางครั งเกิดความคุนเคย
้
หรือ เคยชิน จนลืมมองว่ า
ตนเองมีความคิดที มีคุณค่าต่ อองค์กร ต่ องาน หรือ ต่ อเพื อนร่ วมงานอย่ างไร ซึ งทุกหน้ าที ทุกตําแหน่ งงาน
หรือ ทุกคนที เข้ ามาใช้ บริการ สามารถจุดประกายความคิดในการสร้ างสรรค์ สิ งที ดีๆ หรือ สิ งที ดีกว่า
เพื อคุณค่าชีวิตในการปฏิบัติงาน อีกทั งยังสร้ างให้ เกิดการบริการที เป็ นเลิศ
และ สร้ างความประทับใจให้ กับลูกค้ าอย่ างสมํ าเสมอ ทันสมัย-ทันการณ์

Course Outlines

 การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ในด้ านการให้ บริ การ
 เข้ าใจความคิดของตนเพื อให้ ได้ ประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน
“ถูกต้ อง รวดเร็ ว ฉับไว”
 การรั บฟั ง ข้ อเสนอแนะจากลูกค้ าที พูด และไม่ ได้ พูด
 การแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ในการปฏิบัติงาน
 การลดอคติ คิดบวก และ ปฏิบัติจริ ง

Course Objectives

 เพื อให้ เข้ าใจถึงพลังความคิดสร้ างสรรค์
 เพื อเข้ าใจถึงข้ อแนะนํา หรื อ พิจารณาข้ อปรั บปรุ งอย่ าง
สร้ างสรรค์
 เพื อเสริ มสร้ างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ และด้ าน
นวัตกรรมขององค์ กร
 เพื อนํ าความคิดสร้ างสรรค์ มาประยุกต์ ใช้ ในด้ านการ
ปฏิบัติงานและการบริ การ
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