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หลักสูตร

ประเภท

1.ศิลปะการเป็ นหัวหน้ างานคุณภาพ
2. ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้ างทีมงาน
คุณภาพ
3. ผู้นาพลังเชิงบวก สร้ างทีมงานคุณภาพ
4. ผู้นาพลังเชิงบวกบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง

9. การตระหนักรู้ถึงบทบาทหัวหน้ างาน
(Leadership Awareness)

หัวหน้ างานพร้ อมที่จะเป็ นผู้นาทีมงานในด้ านต่างๆ และสร้ างผลการ
ปฏิบตั ิงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคณ
ุ ภาพ

ทั่วไป

การพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็ นผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) และสร้ างการทางาน
ร่วมกัน สามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกาหนดได้ อย่างมีประสิทธิผล

เจาะลึก

ทั่วไป

6. ผู้นา 3 เก่ ง พัฒนาคน สร้ างผลงาน
7. การสร้ างกรอบความคิดความเป็ น
หัวหน้ างาน
(Leadership Mindset)
8. ผู้นา...เข้ าใจ จูงใจ ใส่ ใจทีมงาน

ทั่วไป

เจาะลึก

5. ผู้นา 8 แบบกับการพัฒนาด้ านคุณค่ า
และจุดแข็ง

ทั่วไป

เจาะลึก
ทั่วไป
เจาะลึก

10. ผู้นาสร้ างความสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ &บุคคลที่แตกต่ าง
(Situation Leader Dealing with Different
People)
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เนือ
้ หาเน้นเรือ
่ ง

ทั่วไป

พัฒนาทีมงานที่สอดคล้ องกับความต้ องการ และทาให้ ทีมงานบรรลุผล
ปฏิบตั ิงานของตัวเองได้
ผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง ตระหนักรู้ในตัวเอง เข้ าใจทีมงานพร้ อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้น มองเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เป็ นเรื่องท้ าทาย
ความสามารถในฐานะผู้นา
การพัฒนาบุคลากรตามคุณลักษณะด้ านคุณค่า 8 แบบในฐานะผู้นา จะ
ใช้ ทกั ษะและกระบวนการโค้ ชจุดแข็ง พัฒนาทีมงานตามจุดแข็งของ
ตัวเองและสอดคล้ องกับจุดแข็งของทีมงานได้ อย่างมีประสิทธิผล
การพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นา 3 เก่ง เป็ นกระบวนการพัฒนาอย่างครบ
เครื่อง ทาให้ ผ้ นู ามีความพร้ อมในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงานและ
สร้ างผลการปฏิบตั ิงานร่วมกัน บรรลุเป้าหมายขององค์กร
สร้ างกรอบความคิดการเป็ นผู้นา (Leadership Mindset) ในการพัฒนา
ตัวเองและพัฒนาทีมงานได้ อย่างมีประสิทธิผล
สร้ างภาวะความเป็ นผู้นา ที่บริหารทีมงานให้ ประสบความสาเร็จด้ วยการ
ใช้ ประโยชน์จากการทางานของสมอง
ตระหนักรู้การเป็ นผู้นา (Leadership Awareness) ได้ ด้วยตัวเอง พร้ อม
สร้ างการเปลี่ยนแปลงให้ ทีมงานด้ วยพลังเชิงบวก และทาให้ ทีมงานมี
คุณภาพ เกิดการทางานเป็ นทีมเวิร์ค
พัฒนาภาวะความเป็ นผู้นาในสไตล์ตวั เอง แล้ วปรับเปลี่ยนสไตล์ของ
ตัวเองให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ได้ อย่างเข้ าใจ ทาให้ เกิดความสัมพันธ์
ที่ดีในองค์กร
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หลักสูตร

ประเภท

1.เทคนิคการสอนงานด้ วยมาตรฐานการ
ทางาน
(Situation & WI Coaching)

ทั่วไป

2.เทคนิคการสอน ณ จุดปฏิบัติงาน
(Situation & WI On the Job Training)

ทั่วไป

3. เทคนิคการสร้ างโปรแกรมการสอนและ
การโค้ ช

ทั่วไป

4. กระบวนการโค้ ชให้ มีจิตสานึกผูกพัน
องค์ กร
(Engagement Coaching Process)
5. เทคนิคการสอนงานแบบ OJT
(Coaching by On The Job Training)

ทั่วไป

เจาะลึก

6. เทคนิคการเล่ าเรื่องสร้ างแนวความคิด
(Story Coaching) ลดข้ อขัดแย้ ง

ทั่วไป

เนือ
้ หาเน้นเรือ
่ ง
ความเหมือนและความแตกต่างของการสอน (แบบต่างๆ) มีความสาคัญ
ในการเลือกใช้ ในการพัฒนาบุคลากรเพราะวิธีการพัฒนาแต่ละแบบมี
จุดประสงค์ที่ตา่ งกัน และเหมาะสมกับคุณลักษณะของบุคลากรแต่ละ
บุคคลด้ วยเช่นเดียวกัน
สร้ างกรอบความคิด (Mindset) และทักษะในการพัฒนาบุคลากรที่
หลากหลายรูปแบบ สามารถประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม ด้ วย
สถานการณ์ของตัวเอง
แนวทางในการโค้ ชด้ วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution
Coaching) และการโค้ ชอย่างมีรูปแบบ (Pattern Coaching) ตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิอยู่
สร้ างจิตสานึกรักองค์กรและเกิดความผูกพันในองค์กร (Engagement)
โดยการทาให้ บคุ ลากรตระหนักรู้ในเรื่องที่สาคัญขององค์กร แล้ วพัฒนา
ตัวเองให้ สอดคล้ องกับค่านิยมขององค์กร
การสอนงานครอบคลุมหลากหลายวิธีทงในเนื
ั้
้องาน, วิธีการ, ความรู้สกึ
และการปฏิบตั ติ วั ในแนวอยูใ่ นที่ทางาน ให้ สามารถสอนงานที่ได้ ทงเนื
ั ้ ้อ
งานและได้ ทงใจของที
ั้
มงาน
การเรียนรู้และเข้ าใจ สิ่งที่เป็ นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์ จะทาให้ เรา
สามารถสร้ างเรื่องเล่า (Story) ได้ มากมายที่สอดคล้ องกับผู้ฟัง เพื่อทาให้
ผู้ฟังเกิดแรงบันดาลใจ, คล้ อยตามความคิดเห็น, เกิดการตระหนักรู้ได้
ด้ วยตัวเอง
การพัฒนาทีมงานสูค่ วามสาเร็จร่วมกัน โดยโค้ ช&พี่เลี ้ยงเริ่มต้ นที่การ
พัฒนาตัวเองแล้ วสร้ างความสาเร็จด้ วยตัวเองทาให้ เกิดการเรียนรู้
“กระบวนการดาเนินงานสูค่ วามสาเร็จ” ได้ ด้วยตัวเอง
การสอนงานและการให้ ข้อมูลป้อนกลับที่ดีในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานตามที่กาหนดไว้ เพื่อให้ เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูอ่ ย่าง
สม่าเสมอ

7. การเป็ นโค้ ช&พี่เลี ้ยง...สร้ างความสาเร็จ
ร่วมกัน

ทั่วไป

8. การพัฒนาทักษะ Coaching&Feedback
เชิงปฏิบตั ิการ

เจาะลึก

9. โปรแกรมคุณครูกบั บทบาท Facilitator ที่ใช้
Coaching Skill

เจาะลึก

สร้ าง “องค์ความรู้ใหม่ (ความรู้เก่า + ความรู้ใหม่)” ได้ ด้วยตัวเองพร้ อม
นาไปประยุกต์ใช้ กบั การพัฒนาตัวเองได้ ทนั ที

เจาะลึก

สร้ างกรอบความคิดของการเป็ นโค้ ช เพื่อให้ สามารถทาให้ ทีมงานมีผล
การปฏิบตั ิงานทีด่ ีมีความสุขในการทางาน

ทั่วไป

การใช้ รูปแบบการโค้ ชด้ วยโมเดลต่างๆ ที่สามารถช่วยทาให้ กระบวนการ
โค้ ชดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิผล

ทั่วไป

มองเห็นกระบวนการโค้ ชจริง สร้ างการเรียนรู้ร่วมกันได้ ทนั ที ผ่านการฝึ ก
ปฏิบตั ิการโค้ ชจริงด้ วยตัวเอง ตามรูปแบบที่กาหนดให้

10. การบริหารจัดการทีมงานในฐานะโค้ ช
(Manager as a Coach)
11. การเรียนรู้และปฏิบตั ิจริง...โดยดูการโค้ ช
จริง
12.การเรียนรู้จากการโค้ ชจริ งด้ วยจิตวิทยาเชิง
บวก
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หลักสูตร

ประเภท

1.การตลาดพื ้นฐาน...สร้ างยอดขายอย่าง
ต่อเนื่อง
(Marketing for creating sales stream)
2.เทคนิคการขายขันเทพ
้
พิชิตยอดขายเชิง
ปฏิบตั ิการ
(Beyond Selling Skill Achieve Goal)
3. เทคนิคการขายสร้ างผลการปฺฏิบตั ิงาน
(Performance Selling Techniques)
4. การเป็ นนักขายสินค้ าอุตสาหกรรมมืออาชีพ

เนือ
้ หาเน้นเรือ
่ ง

ทั่วไป

ความรู้พื ้นฐานด้ านการตลาดและเกิดความเข้ าใจในภารกิจของทีมงาน
ด้ านการตลาด

ทั่วไป

การพัฒนาตัวเอง (Self-Development) ในการเตรียมตัวและหมัน่ ฝึ กฝน
ทักษะการขาย

เจาะลึก

การเรียนรู้และเข้ าใจคุณลักษณะของสมอง 4 ส่วน จะทาให้ นกั ขายรู้จกั
ตัวเอง เข้ าใจลูกค้ าได้ อย่างลึกซึ ้ง สามารถดาเนินการขายตาม
กระบวนการได้ อย่างมีประสิทธิผล

เจาะลึก

หัวใจสาคัญของการเป็ นนักขายสินค้ าอุตสาหกรรมคือ “การสร้ าง
กระบวนการขายอย่างครบถ้ วน และการบริหารงานขายอย่างเป็ นระบบ

ทั่วไป

วิเคราะห์ความต้ องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้ า แล้ วกาหนดแนว
ทางการให้ บริการทีส่ อดคล้ องกับความต้ องการ

6. เทคนิคการหลีกเลี่ยงข้ อขัดแย้ งกับลูกค้ า

ทั่วไป

ทักษะการสื่อสารชนะใจลูกค้ า ลดข้ อขัดแย้ ง จึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการ
ทาให้ ลกู ค้ าเกิดความคล้ อยตามแนวความคิดของพนักงานขาย และสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดี

7. การบริหารตัวแทนจาหน่ายเชิงกลยุทธ์...
เติบโตอย่างยัง่ ยืน

เจาะลึก

การพัฒนาตัวเองให้ เป็ นคูค่ ้ าเชิงกลยุทธ์ และประยุกต์ใช้ แนวทางการ
บริหารยอดขายได้ ด้วยตัวเอง

เจาะลึก

การพัฒนาภาวะความเป็ นผู้นา (Leadership) ให้ กบั หัวหน้ างานขายให้
สามารถนาไปสร้ างแรงจูงใจและทาให้ พนักงานขาย เชื่อถือ ยอมรับและ
ไว้ วางใจ ยินยอมให้ หวั หน้ างานพัฒนาแนวทางการขายได้

5. กลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจง
(Specific Marketing Strategy)

8. ผู้นาทีมงานขายเชิงกลยุทธ์ (Smart
Strategic Sales Leader)
9. การพัฒนาทักษะการขายที่ตวั ตนของลูกค้ า
(Customer Need Selling Skill)

ทั่วไป

การเข้ าใจประเภทของลูกค้ า ในแต่ละทักษะได้ ก็จะทาให้ การพัฒนา
ทักษะการขายเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ ้น

10. ผู้บริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ในฐานะโค้ ช
(Strategic Sales Director as a Coach)

ทั่วไป

เทคนิคการขายลูกค้ าแต่ละประเภทโดยเข้ าใจ คุณลักษณะของบุคคลที่
แตกต่างกันในรูปแบบต่างๆทาให้ เข้ าใจความเป็ นตัวตนของลูกค้ าเพิ่มขึ ้น

11. การพัฒนาทักษะการขายด้ วยการสนทนา
เชิงปฏิบตั ิการ
(Advance Selling Skill in Practice)

เจาะลึก
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การเรียนรู้และเข้ าใจธรรมชาติของลูกค้ าเชิงลึก จะทาให้ นกั ขายค้ นหา
ความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างแม่นยา
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หลักสูตร

ประเภท

1.ทักษะการใช้ คาถามทรงพลังและการรับฟัง
อย่างตังใจ
้
(Powerful Question & Active listening skill)

ทั่วไป

2.การทางานข้ ามสายงานด้ วยแนวคิดทีมเวิร์ค
(Cross Function Working as a Team)

ทั่วไป

3. การพัฒนาวิทยากรสอนแบบการโค้ ชกลุม่
(Train the Trainer-Episode Group
Coaching)
4. สร้ างสังคมแห่งความสุข ด้ วยการสร้ างจิต
เชิงบวก
(Happiness Society with Positive Mind)
5. การใช้ คณ
ุ ลักษณะด้ านคุณค่ากับการทางาน

6. การสร้ างกรอบความคิดการทางานเชิงรุก
(Proactive Working Mindset)
7. เทคนิคการสร้ างจิตสานึกผูกพันองค์กรให้
ทีมงาน
(Engagement Technique)
8. การสร้ างความภักดีของลูกค้ าให้ ผกู พัน
องค์กร
(Customer Loyalty & Engagement)
9. สร้ างจิตสานึกและทัศนคติที่ดีตอ่ ตัวเองและ
องค์กร
(Built Positive Attitude & Loyalty Mindset)
10. All Gen...โค้ ชตัวเอง...พิชิตความสาเร็จ
ร่วมกัน
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เนือ
้ หาเน้นเรือ
่ ง
การเรียนรู้และเข้ าใจหลักการสื่อสารเชิงลึกที่จิตใต้ สานึก, คุณลักษณะ
ของบุคคลและบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ จะทาให้ การเปิ ดใจรับฟัง
ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างได้ อย่างเข้ าใจ สามารถใช้ คาถามที่เหมาะสมและ
เกิดประโยชน์ซงึ่ กันและกันได้ เป็ นอย่างดี
การเรียนรู้และเข้ าใจ “การสื่อสาร สร้ างสัมพันธ์ที่ดี” จะทาให้ การทางาน
ข้ ามสายงานกับบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน สามารถบรรลุผลลัพธ์ ได้ ตามที่
ต้ องการ เพราะการเข้ าใจความแตกต่างจะลดข้ อขัดแย้ งได้

ทั่วไป

แนวทางในการสร้ าง หลักสูตรและกระบวนการสอนในแนว Group
Coaching ได้ ด้วย Style ของตัวเอง

ทั่วไป

สร้ างความสุขให้ กบั ตัวเอง ด้ วยแนวความคิดเชิงบวกใน Style ของตัวเอง
แล้ วประยุกต์ใช้ กบั เหตุการณ์ตา่ งๆ ได้ ทนั ที

ทั่วไป

ทั่วไป

ทักษะด้ านต่างๆ โดยการใช้ “คุณลักษณะด้ านคุณค่า” เป็ นหลักในการ
ปฏิบตั ิตามทักษะต่างๆ ทาให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้น
ตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ ทาให้ เตรียม
แนวทางป้องกันปั ญหา และแก้ ไขปั ญหาที่คาดไม่ถึงได้ อย่างทันท่วงที มี
กระบวนการทางานอย่างเป็ นระบบ สร้ างหลักคิดต่างๆ เพื่อทาให้ บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้

ทั่วไป

ความหมายและแนวทางสร้ างจิตสานึกความผูกพันองค์กรและการ
ประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงานได้ อย่างแท้ จริง

ทั่วไป

เรียนรู้และเข้ าใจแนวทางในการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้ างความภักดีและ
ความผูกพันกับลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี สามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั
สถานการณ์ของตัวเองได้

ทั่วไป

สร้ างกรอบความคิดเชิงบวก (Positive Attitude & Loyalty Mindset) จะ
ทาให้ พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กรมากขึ ้น ส่งผลให้ พนักงานสร้ าง
ผลงานได้ ตามที่ต้องการและมีความสุขอยูใ่ นองค์กร

ทั่วไป

มองเห็นความแตกต่างระหว่าง Generation เป็ นเรื่องปกติ แล้ วสร้ าง
ความเข้ าใจที่มาของความแตกต่างได้ ด้วยตัวเอง มองเห็นคุณค่าของ
Gen ต่างๆ ได้
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หลักสูตร

ประเภท

1.การสร้ างแรงจูงใจในการทางานด้ วยสมองเชิง
บวก

ทั่วไป

การสร้ างแนวความคิดที่ดี โดยการปรับเปลี่ยนไปใช้ ข้อมูลของสมองเชิง
บวก (Positive Brain) ให้ ดงึ ศักยภาพออกมาใช้

2.การแก้ ปัญหาและตัดสินใจด้ วยเครื่องมือ
กรอบความคิด...เชิงปฏิบตั ิการ

เจาะลึก

การพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ในการแก้ ปัญหาและตัดสินใจที่มี
คุณภาพจะทาให้ สามารถดาเนินการแก้ ปัญหาอย่างมีเหตุผล

3. Creative & Innovative Thinking for BD

ทั่วไป

แนวความคิดเชิงสร้ างสรรค์และแนวความคิดนวัตกรรมได้ ด้วยตัวเอง
สามารถนามาประยุกต์ใช้ กบั การทางานได้

ทั่วไป

การคิดอย่างเป็ นระบบกับการแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ จะช่วยทาให้
แนวทางการแก้ ปัญหาและการตัดสินใจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูง

5. ทักษะการแก้ ปัญหา&การตัดสินใจเชิง
คุณภาพ
(Effective Problem Solving & Decision
Making Skill)

ทั่วไป

การวิเคราะห์และการใช้ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จะทาให้ สามารถเลือก
แนวทางที่ดีทสี่ ดุ ในการตัดสินใจ ทาให้ มองเห็นภาพกว้ างอย่างมีตรรกะ
และสร้ างแนวความคิดนอกกรอบเพื่อค้ นหาทางเลือกอื่นๆ

6. การแก้ ปัญหา&การตัดสินใจเชิงเหตุผลด้ วย
การคิดเชิงระบบ
(Problem Solving & Decision Making by
System inking)

ทั่วไป

ภาพองค์รวมของปั ญหาและอุปสรรคด้ วยการสร้ างกรอบความคิดเชิง
ระบบ ทาให้ สามารถตัดสินใจเชิงเหตุผลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

7. กระบวนการแก้ ปัญหา &ตัดสินใจด้ วยหมวก
6 ใบเชิงปฏิบตั ิการ
(PSDM by Six Think Hats Conceptual)

ทั่วไป

ทักษะต่างๆ ของหมวกแต่ละใบ จะช่วยทาให้ สามารถแก้ ปัญหาของ
บุคคลและการแก้ ปัญหาแบบทีม มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น

ทั่วไป

สร้ างกรอบความคิด (Mindset) ในการแก้ ปัญหาและสื่อสารปั ญหาให้
ทีมงานรับรู้ เพื่อช่วยเหลือกันแก้ ปัญหาเป็ นทีมเวิร์ค

ทั่วไป

เรียนรู้และเข้ าใจกระบวนการ Design Thinking ในเชิงปฏิบตั ิการจริง จะ
ทาให้ ผ้ เู รียนเข้ าใจหัวใจสาคัญของ Design Thinking และมีเทคนิคการ
ใช้ Design Thinking ด้ วยตัวเอง

เจาะลึก

หลักคิดเชิงระบบและการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลไปประยุกต์ใช้ กบั
การแก้ ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อมุง่ สู่เป้าหมาย

4. การคิดเชิงระบบ พิชิตปั ญหาสูเ่ ป้าหมาย

8. การแก้ ปัญหา การเสนอความคิดเห็น
บรรลุผลลัพธ์
9. การพัฒนาธุรกิจด้ วยการคิดในเชิงการ
ออกแบบ
(Design Thinking for Business
Development)
10. Analytical Thinking & Creative &
Innovation Thinking for BD
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หลักสูตร

ประเภท

เนือ
้ หาเน้นเรือ
่ ง

ทั่วไป

เทคนิคการนาเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่เป็ นองค์ประกอบให้ การนาเสนอดู
น่าสนใจสาหรับผู้ฟัง และสอดคล้ องกับคุณลักษณะของผู้ฟังได้ อย่างมี
คุณภาพ

ทั่วไป

หลักการบริหารงานให้ ได้ ตามเป้าหมาย โดยการให้ ความสาคัญกับการ
วางแผนและติดตามงาน พร้ อมแก้ ปัญหาได้ อย่างทันที

ทั่วไป

การเรียนรู้และเข้ าใจผู้อื่นด้ วยคุณลักษณะของบุคคล ทาให้ เกิดความ
เข้ าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างเพิ่มมากขึ ้น แล้ วใช้ การสื่อสาร นาเสนอ
ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการและคุณลักษณะของบุคคลแต่ละประเภท

ทั่วไป

ทักษะการเป็ นหัวหน้ างานดาวเด่น ให้ เป็ นที่ยอมรับของทีมงาน เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลในการทางานร่วมกัน

ทั่วไป

การเตรียมตัวและป้องกันปั ญหาของความหลากหลาย ทาได้ โดยการ
สร้ างโครงการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความหลากหลายให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ องค์กร

ทั่วไป

การบริหารความขัดแย้ งได้ อย่างครบวงจร ทังความขั
้
ดแย้ งภายในตัวเอง,
ความขัดแย้ งระหว่างบุคคล และความขัดแย้ งกลุม่ บุคคล แล้ วสามารถ
ประยุกต์ใช้ กบั เหตุการณ์จริง

ทั่วไป

การเตรียมความพร้ อมให้ กบั องค์กรที่จะเผชิญกับกระแสของโลกยุค 4.0
พร้ อมแนวทางในการบริหารงานและคนให้ ทนั กับบุคลากรยุค 4.0 ที่มี
ความหลากหลาย และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากมาย

ทั่วไป

สร้ างกรอบความคิดการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management
Mindset) เป็ นการทาให้ ผ้ บู ริหารมีแนวความคิดและรูปแบบการทางาน
เชิงรุก (Proactive Working) ให้ ความสาคัญกับการบรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ทงของตั
ั้
วเอง ทีมงานและองค์กร

ทั่วไป

การสรรหาและการสัมภาษณ์เพื่อให้ ได้ คนที่ตรงกับตาแหน่ง และสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ ตรงกับขอบเขตความรับผิดชอบของงาน

เจาะลึก

การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของทีมงานให้ เป็ นคนโปรแอกทีฟ
และทางานเชิงรุกด้ วย โดยการใช้ “การโค้ ชผลการปฏิบตั ิงาน
(Performance Coaching)”

ทั่วไป

สารวจตัวเอง เกี่ยวกับการบริหารงานของทีมงานที่มีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจ
ขององค์กรได้ อย่างชัดเจน พร้ อมกาหนดกลยุทธ์การทางานใหม่

1.เทคนิคการนาเสนอขันสู
้ งสาหรับผู้จดั การ

2.การวางแผนงาน &ติดตามงานอย่างมี
ประสิทธิผล
(Effective Planning & Monitoring)

3. การสื่อสาร นาเสนอจูงใจผู้อื่นลดข้ อขัดแย้ ง

4. การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการยุคใหม่
(The First Time Management)
5. การบริหารความหลากหลายเชิงบวก
(Positive Diversity Management)

6. การบริหารความขัดแย้ งครบวงจร
(Completely Conflict Management)
7. การบริหารงาน &ยุค 4.0

8. การบริหารจัดการและโค้ ชทีมงานเชิงรุก
(Proactive Management & Coaching)

9. เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย S.T.A.R. Model

10. การบริหารจัดการและโค้ ชทีมงานเชิงรุก
(Proactive Management & Coaching)
11. การบริหารจัดการให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์
ธุรกิจ
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หลักสูตร

ประเภท

เนือ
้ หาเน้นเรือ
่ ง

ทั่วไป

การพัฒนาตัวเองให้ มีความพร้ อมในสิ่งที่เกิดขึ ้นจาก “จิตใต้ สานึก (SubConscious)” จะทาให้ การให้ บริการเป็ นไปอย่างธรรมชาติเกิดขึ ้นเองโดย
อัตโนมัติไม่ใช่การบังคับ เพราะเป็ นความเชื่อ ค่านิยม ความคิด
ความรู้สกึ เกี่ยวกับการส่งมอบบริการให้ มีคณ
ุ ภาพตลอดเวลา

ทั่วไป

การพัฒนาความฉลาดด้ านต่างๆ (Q : Quotient) กับการสร้ างการบริการ
สูค่ วามเป็ นเลิศเป็ นหัวใจสาคัญที่บคุ ลากรควรได้ รับการพัฒนาเพราะจะ
ทาให้ ผ้ ใู ห้ บริการ (พนักงาน) สามารถส่งมอบบริการที่มีคณ
ุ ภาพสูล่ กู ค้ า
ได้

ทั่วไป

หลักการบริการทีด่ ี และสามารถปฎิบตั ติ วั ได้ ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
ด้ วยกรอบความคิด (Mindset) ที่ถกู ต้ อง เหมาะสมในการให้ บริการ โดยมี
ทักษะและเทคนิคการบริหารความขัดแย้ งในระหว่างการให้ บริการ เพื่อจูง
ใจให้ ลกู ค้ าคล้ อยตามแนวความคิด แล้ วเกิดความพึงพอใจ

1.สร้ างคุณค่าหัวใจบริการ (Service Mind
Value) ด้ วยตัวเอง

2.สร้ างมาตรฐานบริการ ลดข้ อขัดแย้ ง เพิ่ม
คุณค่าให้ ลกู ค้ า

3. จิตวิทยาการให้ บริการและการจูงใจในฐานะ
หัวหน้ างาน
(Leadership for Customer Service)
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