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Our Commitment : UNIQUE  

Understand customers for Need fulfillment 
with Integrated and Quality approach to 
Unleash people's potential and to deliver 

Extraordinary results. 
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Partnership Approach 
มีการเตรียมงานและท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับคณะท างาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
และเป็นเสมือนเพื่อนร่วมงานในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

มีการตดิตามผลและให้ค าแนะน าเพิ่มเตมิหลังการให้บริการ 

Analytical & Implementation 
มีคณะที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเช่ียวชาญที่หลากหลายทัง้ด้าน
วิชาการและการปฏบัิต ิสามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เช่ือมโยงกับ

ระบบงานและเคร่ืองมือต่างๆ ภายในองค์กร เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การปฏบัิตไิด้จริง 

Flexibility & Smooth Delivery 
มีกระบวนการท างานที่ชัดเจน  มีแนวทางในการท างานที่ยืดหยุ่น บริหารจัดการโครงการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบผลงานได้อย่างยอดเย่ียม 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดเด่น (Uniqueness) 



6 จุดเน้น ของ Life Alignmentor 

1 
• เนน้ผลลพัธข์องการพฒันาคณุภาพในการจดัการ (Quality of Management)  

2. 
• เนน้การด าเนินการเชงิระบบ และสามารถวดัผลการด าเนินงานไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม 

3. 
• เนน้กระบวนการมสีว่นรว่มของบุคลากร 

4. 
• เนน้การพฒันา Soft Skill ทีส่ าคญั ควบคูก่บัการพฒันาเสรมิสรา้งองคค์วามรู ้และพฒันาทกัษะ  

5. 
• เนน้การประกนัคณุภาพ และความพงึพอใจในผลงาน 

6. 
• เนน้การศกึษา วจิยั และสรา้งเครอืขา่ยเพือ่การพฒันาอย่างตอ่เน่ือง และยัง่ยนื 



การปรับเปล่ียน
องค์กร 

การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ

แข่งขัน 
การเพิ่มผลผลิต 

การโค้ชเพื่อการเปล่ียนแปลง 

การปรับเปล่ียนองค์กร•นวัตกรรม•การเพิ่มผลผลิต•วิธีปฏบิตัทิี่ดี•การโค้ช 

นวัตกรรมการ
บริการ 

วธีิปฏิบัตทิี่ดี 

ขอบเขตของการให้ค าปรึกษาแนะน า ฝึกอบรม โค้ชชิ่ง  
พัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กร 



Training Facilitating 

Coaching 

Consulting 
Mentoring Researching 

Consulting Training 
Coaching 

Researching Facilitating Mentoring 



แผนแม่บท /Roadmap 

Results 

Integrated System Structure System Design Performance  Management 

Enterprise /System/ 
Business Model  

Strategic Plan 

ความเ  ่อม ยงของ ครงการ

SLA SLA SLA

Physical 
Evidence
- อาคาร 
ส านที่

- การตกแต่ง
- สิ่งอ านวย
ความสะดวก

- บรรยากาศ
- อ ่น 

Process QA / 
Service QA 

      

      
       
       
      

        
         

Process QA

Service QA

Satisfaction
Assurance

Service
Improvement

SQA

One Touch Service

กระบวนการบริการ และ การประกันค ุภาพการบริการ

Smart & Green
Office

 มวด 6 กระบวนการบริการ



ประสบการณ์ กับ หน่วยงานภาครัฐ  
(เฉพาะหน่วยงานที่เป็นที่ รู้จัก และมีผลงานโดดเด่น) 

ส ำนกับริหำรกำรสำธำรณสขุ 
Bureau of Health Administration 



ประสบการณ์ กับ หน่วยงานรัฐวสิาหกจิ 
(เฉพาะหน่วยงานที่เป็นที่ รู้จัก และมีผลงานโดดเด่น) 



ประสบการณ์ กับ หน่วยงานภาคเอกชน 
(เฉพาะหน่วยงานที่เป็นที่ รู้จัก และมีผลงานโดดเด่น) 

Trade Finance Department 



หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลศิ 
ตามแนวทาง TQA/SEPA/PMQA 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้บคุลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินองคก์รตามแนวทาง TQA/SEPA/PMQA 
•เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรองค์กร  
 (Organizational Performance Report : OPR)  
•เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประเมินองค์กรตำมแนวทำง TQA/SEPA/PMQA 
 
 

 รายละเอียดหลักสูตร : 
•เกณฑ์กำรประเมินคณุภำพองค์กรตำมแนวทำง TQA/SEPA/PMQA เชิงปฏิบตัิ (Practical 
TQA/SEPA/PMQA) 
•กำรเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรองค์กร (Organizational Performance Report Writing) 
•กำรประเมินองค์กร (Organizational Assessment) 
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หลักสูตรฝึกอบรมก้าวสู่ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Performance Excellence) 
ตามแนวทาง TQA/SEPA/PMQA ด้วยการโค้ชเพื่อการเปล่ียนแปลง (Transformative Coaching) 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้บคุลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัเกณฑ์กำรประเมินองค์กรตำมแนวทำง TQA/SEPA/PMQA 
•เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรโค้ชเพื่อกำรเปล่ียนแปลง (Transformative Coaching) 
•เพ่ือพฒันำวฒันธรรมในกำรพฒันำองค์กรสู่ผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (Performance Excellence) 
ด้วยกระบวนกำรโค้ช (Coaching Culture) 
 

 
รายละเอียดหลักสูตร : 
•เกณฑ์กำรประเมินคณุภำพองค์กรตำมแนวทำง TQA/SEPA/PMQA เชิงปฏิบตัิ (Practical 
TQA/SEPA/PMQA) 
•กระบวนกำรและเทคนิคกำรโค้ชเพ่ือกำรเปล่ียนแปลง (Transformative Coaching) 
•เทคนิคในกำรพฒันำวฒันธรรมในกำรพฒันำองค์กรสู่ผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (Performance 
Excellence) ด้วยกระบวนกำรโค้ช (Coaching Culture) 
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หลักสูตรการจัดท า Training Roadmap  
ของหน่วยงานตามกลยุทธ์ขององค์กร 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมได้ทรำบถึงแนวทำงกำรจดัท ำ Training Roadmap เพ่ือกำรพฒันำบคุลำกรใน
หน่วยงำนตนเองตำมกลยทุธ์ขององค์กร 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมทรำบถึงแนวทำงกำรจดัท ำ  Training Roadmap ขององค์กรท่ีมีควำมเป็นเลิศ 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมสำมำรถประยกุต์แนวทำงกำรจดัท ำ Training Roadmap เพ่ือกำรพฒันำบคุลำกร
ในหน่วยงำนตนเองตำมกลยทุธ์ขององค์กรได้ 

 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•กำรพฒันำทนุมนษุย์ 
•แนวคิดกำรพฒันำทนุมนษุย์ตำมกลยทุธ์ขององค์กร 
•วิธีกำรจดัท ำ  Training Roadmap ตำมกลยทุธ์ขององค์กร 
•กำรเขียนโครงกำรฝึกอบรม 
•กำรติดตำมและประเมินผลกำรฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิผล 
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หลักสูตรเทคนิคการสอนงานที่มีประสทิธิผล 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้จดักำร หวัหน้ำงำน ผู้น ำ รู้และเข้ำใจบทบำทของกำรเป็นโค้ชท่ีถกูต้อง 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมสมัมนำได้รับควำมรู้และมีทกัษะควำมสำมำรถในกำรสอนงำน 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมสมัมนำสำมำรถวำงแผนกำรสอนงำนและน ำทีมให้พฒันำทกัษะได้ 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมสมัมนำรู้เทคนิค ศำสตร์และศิลป์ในกำรสอนงำนให้ได้ผลงำนจริงในองค์กร 

 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•กำรสอนงำน (Coaching) คืออะไร?  ท ำไมต้องสอนงำน? 
•กำรสอนงำนเก่ียวข้องกบัภำวะผู้น ำในบทบำทผู้จดักำรอย่ำงไร? 
•อปุสรรคของกำรสอนงำน,     กลยทุธ์กำรสอนงำนท่ีได้ผล 
•ศำสตร์และศิลป์กำรสอนงำน,  วิธีกำรมอบหมำยและติดตำมงำน 
•เคร่ืองมือช่วย Coaching,  Competency ท่ีส ำคญัของ Coaching 
•กญุแจส ำคญัท่ีสดุของ Coaching คืออะไร 
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมได้มีโอกำสทบทวนและเพิม่พนูควำมรู้เร่ือง “กำรเป็นหวัหน้ำท่ีมีประสิทธิภำพ” 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีกำรต่ำง ๆ ท่ีจะใช้เพ่ือควบคมุงำนและบริหำรก ำกบัดแูล
บคุคลในหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมสำมำรถบงัคบับญัชำระบบงำนและบคุคลในหน่วยงำนให้ประสบควำมส ำเร็จใน
ทกุวิถีทำง รวมทัง้แผนงำนต่ำง ๆ ในหน่วยงำนสำมำรถเป็นไปตำมท่ีฝ่ำยบริหำรต้องกำร 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•ควำมหมำยของผู้น ำ หวัหน้ำ และผู้บริหำร  
•บทบำท และทกัษะของผู้น ำ รูปแบบในกำรใช้อ ำนำจของผู้น ำ 
•เทคนิคกำรแก้ไขปัญหำ 
•กำรท ำงำนเป็นทีมและกำรพฒันำทีมงำน 
•กำรสอนงำน กำรมอบหมำยและติดตำมงำน  
•เทคนิคกำรให้ข้อมลูปอ้นกลบั (Feedback) เพ่ือพฒันำบคุลำกร 
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หลักสูตรเทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสทิธิภาพ 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมทรำบแนวคิดของกำรให้ข้อมลูปอ้นกลบั (Feedback) 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมทรำบถึงกำรออกแบบระบบกำรให้ข้อมลูปอ้นกลบั (Feedback) 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมทรำบถึงกำรประยกุต์ระบบกำรให้ข้อมลูปอ้นกลบั (Feedback) 
 
 

 
รายละเอียดหลักสูตร : 
•แนวคิดของ 360 – Degree Feedback 
•กระบวนกำรออกแบบระบบ 360 – Degree Feedback 
•กำรประยกุต์ใช้ระบบ 360 – Degree Feedback 
•กำรสร้ำงปัจจยักำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนในมิติต่ำง ๆและกำรเช่ือมโยงสู่ระบบ 360 – Degree 
Feedback 
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หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาคนด้วย  
Competency Based Learning (CBL) อย่างมีประสทิธิภาพ 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมทรำบและเข้ำใจหลกักำรแนวทำงและเทคนิคกำรพฒันำคนด้วย Competency 
Based Learning ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมได้น ำควำมรู้ท่ีได้รับไปวำงแผนกำรเรียนรู้ของบคุลำกรในองค์กรตำมแนวทำง 
Competency Based Learning ได้อย่ำงเหมำะสมกบัสมรรถนะท่ีองค์กรของตนก ำหนดไว้ เพ่ือให้
สอดรับกบังำนและบคุคล  

 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•กำรพฒันำคนตำม Competency ท่ีองค์กรวำงไว้ 
•กำรสร้ำง Learning Organization VS Competency Based Learning 
•หลกักำรประเมินและติดตำมผลกำรพฒันำ 
•ฝึกปฏิบตัิกำรสร้ำงออกแบบและพฒันำหลกัสตูร หรือกิจกรรมด้วย Competency Based Learning 
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หลักสูตรเทคนิคการส่ือสารอย่างมีประสทิธิผล 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมเกิดควำมรู้และทกัษะในกำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมสำมำรถน ำหลกักำร และทฤษฎีไปประยกุต์ใช้ในกำรส่ือสำรภำยในองค์กรและ
ภำยนอกองค์กร ในกำรท ำงำนจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 

 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•ควำมส ำคญัและควำมจ ำเป็นของกำรส่ือควำม 
•บทบำทหน้ำท่ีของหวัหน้ำงำนต่อ “กำรส่ือสำร” 
•วงจรกำรส่ือสำร   
•ระบบกำรส่ือสำรในองค์กำร  กำรเลือกวิธีกำรส่ือสำรท่ีเหมำะสม 
•อปุสรรคของกำรส่ือสำร 
•เคล็ดลบักำรขจดัอปุสรรคในกำรส่ือสำร 
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หลักสูตรทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสทิธิภาพ 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทกัษะในกำรบริหำรเวลำ 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมสำมำรถประยกุต์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทกัษะในกำรบริหำรเวลำของตนเอง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•พืน้ฐำนส ำคญัเร่ืองเวลำ, กำรวิเครำะห์เวลำกำรใช้เวลำ 
•กำรวำงแผนกำรใช้เวลำเพ่ือควำมส ำเร็จ 
•กำรวิเครำะห์จดุมุ่งหมำย, กำรจดังำนตำมล ำดบัควำมส ำคญั 

•กำรสร้ำงตำรำงกำรบริหำรเวลำ 
•กำรเพิม่ประสิทธิผลกำรบริหำรเวลำในกิจกรรมส ำคญั 

•กำรรักษำเวลำในกำรประชมุ 
•กำรติดต่อสื่อสำรท่ีดี 
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หลักสูตรทักษะการฟังอย่างมีประสทิธิภาพ 
Effective Listening Skills 

วัตถุประสงค์ : 
•ทรำบและเข้ำใจทกัษะกำรฟังอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
•สร้ำงเสริมกำรส่ือสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพในองค์กร และชีวิตประจ ำวนั 
 
 

 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•ควำมส ำคญัของกำรฟัง ในชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตประจ ำวนั 
•ทกัษะกำรฟังอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
•เทคนิคกำรตัง้ค ำถำม กำรตีควำม และรับฟังอย่ำงเข้ำใจ   
•กรณีศกึษำ กิจกรรมกลุ่ม กำรแสดงบทบำทสมมติ 
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หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความเป็นเลศิ  

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมได้ทรำบถึงหลกักำรแนวคิดกำรบริหำรจดักำรเชิงกลยทุธ์ 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในทำงปฏิบตัิเพ่ือก ำหนดวิสยัทศัน์ ภำรกิจ กลยทุธ์ แผน
ระยะยำวและแผนปฏิบตัิกำรขององค์กร 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมทรำบแนวทำงในกำรบริหำร ติดตำมผล และประเมินทำงกลยทุธ์ 

 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•ตกผลกึ..กำรวำงแผนกลยทุธ์ท่ีดี 
•ปัจจยัส ำคญัในกำรน ำกลยทุธ์ไปปฏิบตัิให้ประสบควำมส ำเร็จ 
•กำรแปลงกลยทุธ์สู่กำรปฏิบตัิอย่ำงได้ผล 
•ต่อยอด..เคร่ืองมือบริหำรจดักำรเพ่ือน ำกลยทุธ์สู่กำรปฏิบตัิอย่ำงเห็นผล 
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หลักสูตรน าองค์กรสู่ความได้เปรียบด้วย Blue Ocean Strategy 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมได้รู้และเข้ำใจถึงกำรสร้ำงขอบเขตอตุสำหกรรมเพ่ือสร้ำงตลำดใหม่ 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมได้รู้และเข้ำใจถึงวิธีกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง ควบคู่กบักำรลดต้นทนุโดยใช้กรอบ
กำรด ำเนินกำรในกำรสร้ำงนวตักรรมเชิงคณุค่ำ 

 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•หลกักำรและแนวคิด Blue Ocean Strategy (BOS) 
•นวตักรรมเชิงคณุค่ำ (Value Innovation) 
•กรอบกำรวิเครำะห์ Strategy Canvas 
•กำรน ำกลยทุธ์ BOS สู่กำรปฏิบตัิ 
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หลักสูตรการน ากลยุทธ์สู่การปฏบัิตอิย่างมีประสทิธิภาพด้วย  
Balanced Scorecard 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมมีควำมรู้และเข้ำใจในหลกักำรแนวคิดกำรบริหำรจดักำรตำมแนวทำงของ 
Balanced Scorecard  
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในทำงปฏิบตัิเพื่อสร้ำงวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์อนัจะ
น ำไปสู่กำรจดัท ำแผนท่ีกลยทุธ์ (Strategy Map) ขององค์กร 
 

 
รายละเอียดหลักสูตร : 
•หลกักำร และแนวคิดเก่ียวกบั Balanced Scorecard (BSC) 
•กระบวนกำรจดัท ำ BSC 
•กำรก ำหนดวตัถปุระสงค์ใน 4 มมุมองตำมแนวคิด BSC 
•กำรจดัท ำแผนท่ีกลยทุธ์ 
•กำรแปลงกลยทุธ์สู่แผนปฏิบตัิกำร 
•กำรทบทวนผลและด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง 
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หลักสูตรการสร้างดัชนีชีวั้ดที่ได้ผลจริงส าหรับการบริหารผลงาน 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมทรำบถึงควำมส ำคญัและเข้ำใจแนวคิดของดชันีชีว้ดัได้อย่ำงชดัเจนและถกูต้อง 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมทรำบหลกักำรและขัน้ตอนในกำรสร้ำงดชันีชีว้ดัท่ีได้ผลจริง เหมำะสมสอดคล้อง
กบัลกัษณะขององค์กรและกำรท ำงำนของหน่วยงำน 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมสำมำรถน ำดชันีชีว้ดัไปประยกุต์ใช้ในกำรก ำกบัแผนกำรท ำงำนและบริหำรผลงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 รายละเอียดหลักสูตร : 
•กำรก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ระดบัองค์กำรและหน่วยงำน 
•ควำมเช่ือมโยงของทิศทำงและนโยบำยของหน่วยงำนกบัแนวคิดในกำรบริหำรผลงำน 
•กระบวนกำรในกำรบริหำรผลงำนอย่ำงได้ผล 
•แนวทำงกำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลงำน และควำมสำมำรถขององค์กำร หน่วยงำน และพนกังำน 
•กำรก ำหนดเปำ้หมำยผลงำนและกำรพฒันำควำมสำมำรถพนกังำน 
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หลักสูตรเทคนิคการจัดท าและน าแผนปฏบัิตกิารสู่การปฏบัิต ิ

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมทรำบเทคนิคของกำรวำงแผนปฏิบตัิกำร (Action Plan)  
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในทำงปฏิบตัิเพ่ือก ำหนดแผนปฏิบตัิกำรของหน่วยงำนได้  
 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•หลกักำรและแนวคิด กำรจดัท ำแผนปฏิบตัิกำร 
•กำรเตรียมตวัวำงแผน 
•กำรจดัท ำแผนปฏิบตัิกำร 
•ก ำหนดแผนงำนเร่ิมต้น/จดัท ำแผนปฏิบตัิกำร 
•กำรน ำแผนไปปฏิบตัิ 
•กำรทบทวนแผน และกำรติดตำมงำนตำมแผนปฏิบตัิกำร  
 
 
 

Code 2560-015 

© 2017 All Rights Reserved 



หลักสูตรเทคนิคการจัดการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลศิ 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลกักำรของกำรจดักำรควำมรู้และองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมทรำบแนวทำงกำรประยกุต์ใช้ กระบวนกำรจดักำรควำมรู้ และองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ อย่ำงเชิงบรูณำกำร 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมมีควำมเข้ำใจเก่ียวกบัเคร่ืองมือ (Tools) ท่ีจะน ำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลกักำรเก่ียวกบั Double Loop Learning, Dialogue 
และทกัษะกำร Reflection 
 
 
รายละเอียดหลักสูตร : 
•หลกักำร (Principle) และรูปแบบ (Model) ของกำรจดักำรควำมรู้ 
•กระบวนกำรจดักำรควำมรู้  ทฤษฎีองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
•วงจรกำรเรียนรู้แบบ Single Loop และ Double Loop 
•กำรพฒันำรูปแบบควำมคิด และวิสยัทศัน์ร่วม  กำรพฒันำควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ 
•เทคนิคกำร Dialogue เพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นทีม 
•ควำมส ำเร็จในกำรน ำ Knowledge Management และ Learning Organization ไปใช้ในองค์กร 
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หลักสูตรจัดการกระบวนการอย่างไรให้เหนือชัน้ 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมทรำบหลกักำร แนวคิดในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมทรำบวิธีปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศขององค์กรประเภทต่ำงๆ 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมสำมำรถประยกุต์หลกักำร แนวคิดในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนในหน่วยงำน
ตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
รายละเอียดหลักสูตร : 
•ภำพรวมของกำรจดักำรกระบวนกำร 
•กำรวำงแผนกระบวนกำร 
•กำรจดัท ำข้อก ำหนดของกระบวนกำร 
•กำรออกแบบกระบวนกำร 
•มำตรฐำนในกำรท ำงำน 
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หลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการ 
(Process Improvement) 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้บคุลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรจดัท ำมำตรฐำนและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
•เพ่ือให้สำมำรถน ำแนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนไปประยกุต์ใช้ในกำรท ำงำนได้จริง 
 
 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•ภำพรวมของกำรปรับปรุงกระบวนกำรตำมแนวทำง SEPA 
•แนวคิดของ SIPOC Model  
•กำรน ำหลกักำร PDCA มำใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำร 
•กำรวำงแผนและทบทวนสภำพปัจจบุนั 
•แนวทำงกำรจดัท ำข้อก ำหนดและตวัชีว้ดัของกระบวนกำร 
•แนวทำงกำรจดัท ำ As Is Process 
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หลักสูตรบริการอย่างไรให้เหนือชัน้ (Service Excellence) 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมเข้ำใจหลกัในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริกำร ( Service Management) 
•เพ่ือให้สำมำรถวำงแผนในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริกำรได้อย่ำงครบถ้วนในทกุๆด้ำน 
•เพ่ือให้รู้จกัแนวทำงในกำรสร้ำงคณุภำพและมำตรฐำนในกำรบริกำร 
•เพ่ือให้สำมำรถสร้ำงระบบกำรบริกำรท่ีดีแก่ลกูค้ำ 
 
 รายละเอียดหลักสูตร : 
•กำรก ำหนดนโยบำยในกำรบริกำร (Service Policy), ควำมเข้ำใจในวงจรบริกำร (Service Cycle) 
•แนวทำงกำรสร้ำงประสบกำรณ์บริกำรท่ีดี (Customer Delight Experience) 
•กำรก ำหนดจดุสมัผสัในงำนบริกำร (Service Touch Point) 
•Service Blueprint กลยทุธ์สู่ควำมส ำเร็จในกำรบริกำรลกูค้ำ 
•ขัน้ตอนจดัท ำ Service Blueprint,    กำรก ำหนดมำตรฐำน (Setting Service Standard) 
•กำรวดัและประเมินผลควำมส ำเร็จด้นกำรบริกำร (Service KPI) 
•กำรสร้ำงวฒันธรรมกำรบริกำรแก่องค์กร 
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หลักสูตรข้อร้องเรียนลูกค้า จัดการได้อย่างเป็นระบบ 
Managing Customer Complaint System 

วัตถุประสงค์ : 
•ทรำบวิธีกำรจดักำรข้อร้องเรียนอย่ำงเป็นระบบ และแนวทำงประเมินระบบจดักำรข้อร้องเรียน 
•ทรำบวิธีกำรรับฟัง ตีควำม และเข้ำใจควำมหมำยในประเด็นท่ีลกูค้ำไม่พงึพอใจ เพ่ือตอบสนอง
ลกูค้ำได้อย่ำงตรงประเด็นมำกขึน้ 
 
 
 
รายละเอียดหลักสูตร : 
•สำเหตกุำรร้องเรียนจำกลกูค้ำ 
•วิธีกำรรับฟัง ตีควำม และเข้ำใจควำมหมำยในประเด็นท่ีลกูค้ำไม่พงึพอใจ 
•กำรบริหำรจดักำรข้อร้องเรียนอย่ำงเป็นระบบ 
•ขัน้ตอนในกำรจดักำรข้อร้องเรียน 
•กำรประเมินระบบกำรจดักำรข้อร้องเรียน  
•กำรวดัประสิทธิภำพในกำรจดักำรข้อร้องเรียน 
•กรณีศกึษำต่ำงๆ  และกิจกรรม 

Code 2560-020 

© 2017 All Rights Reserved 



หลักสูตรการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
จากแนวคดิสู่การปฏบัิต ิ

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมเข้ำใจหลกักำร แนวคิดเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร  (Corporate 
Social Responsibility : CSR) 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมสำมำรถประยกุต์หลกักำร แนวคิดเก่ียวกบั CSR กบักำรด ำเนินงำนของ 
•องค์กร หน่วยงำน และบคุลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
 

 รายละเอียดหลักสูตร : 
•หลกักำร แนวคิด Corporate Social Responsibility : CSR 
•กำรบริหำรควำมต้องกำรของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
•กำรน ำเคร่ืองมือทำงกำรจดักำรมำใช้ในกำรวิเครำะห์เพ่ือจดัล ำดบัประเด็นส ำคญัในกำรด ำเนิน
กิจกรรม CSR 
•วงจรชีวิตของโครงกำร CSR 
•เทคนิคกำรด ำเนินโครงกำร CSR 
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หลักสูตรเทคนิคการบริหารความเส่ียง 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมเข้ำใจหลกักำร แนวคิดเก่ียวกบักำรจดักำรควำมเส่ียง (Risk Management) 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมสำมำรถประยกุต์หลกักำร แนวคิดเก่ียวกบั กำรจดักำรควำมเส่ียง (Risk 
Management) กบักำรด ำเนินงำนขององค์กร หน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
 

 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•หลกักำร แนวคิดเก่ียวกบักำรจดักำรควำมเส่ียง (Risk Management) 
•ขัน้ตอนกำรจดักำรควำมเส่ียง 
•กำรระบคุวำมเส่ียงท่ีส ำคญั 
•กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง 
•กำรประเมินควำมเส่ียงและกำรก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 
•กำรติดตำมและทบทวนควำมเส่ียง 
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หลักสูตรการวางแผนธุรกจิส าหรับองค์กรภาคธุรกจิ 
Business Planning for Service Organization 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ทรำบหลกักำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ ก ำหนดวตัถปุระสงค์ธุรกิจ และจดัท ำแผนธุรกิจ  
•เพ่ือสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในทำงปฏิบตัิ ในกำรจดัท ำแผนกำรตลำดบริกำร แผนกำรด ำเนินงำนบริกำร 
และแผนกำรเงินของธุรกิจใหม่ 
•เพ่ือฝึกปฏิบตัิวิธีกำรก ำหนดวตัถปุระสงค์ จดัท ำแผนกำรตลำดบริกำร แผนกำรด ำเนินงำนบริกำร และ
แผนกำรเงินของธุรกิจใหม่ โดยสงัเขป 
•เพ่ือทรำบหลกักำรประเมินควำมคุ้มค่ำจำกกำรลงทนุในธุรกิจใหม่ 
 
 รายละเอียดหลักสูตร : 
•กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ 
•กำรก ำหนดวตัถปุระสงค์ธุรกิจ 
•กำรจดัท ำแผนกำรตลำดบริกำร แผนกำรด ำเนินงำนบริกำร และ 
•แผนกำรเงิน โดยสงัเขป 
•Workshop: กรณีศกึษำ กำรก ำหนดวตัถปุระสงค์ธุรกิจ 
•กำรจดัท ำแผนกำรตลำดบริกำรของธุรกิจใหม่ โดยสงัเขป 
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หลักสูตรการวางแผนธุรกจิส าหรับองค์กรภาคธุรกจิ (ต่อ) 
Business Planning for Service Organization 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ทรำบหลกักำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ ก ำหนดวตัถปุระสงค์ธุรกิจ และจดัท ำแผนธุรกิจ  
•เพ่ือสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในทำงปฏิบตัิ ในกำรจดัท ำแผนกำรตลำดบริกำร แผนกำรด ำเนินงำนบริกำร 
และแผนกำรเงินของธุรกิจใหม่ 
•เพ่ือฝึกปฏิบตัิวิธีกำรก ำหนดวตัถปุระสงค์ จดัท ำแผนกำรตลำดบริกำร แผนกำรด ำเนินงำนบริกำร และ
แผนกำรเงินของธุรกิจใหม่ โดยสงัเขป 
•เพ่ือทรำบหลกักำรประเมินควำมคุ้มค่ำจำกกำรลงทนุในธุรกิจใหม่ 
 
 รายละเอียดหลักสูตร : 
•ท ำอย่ำงไรจงึจะเร่ิมต้นในสิ่งท่ีถกูต้อง 
•หลกักำรและแนวคิดเก่ียวกบังบกำรเงิน 
•กำรจดัท ำแผนกำรเงิน 
•กำรประเมินควำมคุ้มค่ำจำกกำรลงทนุ 
•Workshop: กรณีศกึษำ กำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนบริกำรและ แผนกำรเงินของธุรกิจใหม่ 
โดยสงัเขป 
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หลักสูตรปลูกความเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณด้วย NLP 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์เชิงประจกัษ์ส ำหรับผู้ เร่ิมต้นอยำกท ำธุรกิจ  
•เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์เชิงประจกัษ์ส ำหรับผู้อยำกพฒันำธุรกิจ/สินค้ำ/บริกำร ให้เกิดผลลพัธ์ท่ีชดัเจน 
 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•พืน้ฐำน Neuro - Linguistic Programming (NLP) 
•ก ำหนดผลลพัธ์ท่ียอดเย่ียมแบบ NLP (NLP Outcome Setting) 
•กำรสร้ำง Alignment   ของควำมเป็นผู้กรอบกำรด้วย 6 ขัน้ตอนของ   NLP Logical Level 
•พฒันำโมเดลธุรกิจท่ีชดัเจนด้วย Disney Strategy 
•พฒันำแผนธุรกิจท่ีตอบกบัชีวิตท่ีใช่ และรำยได้ท่ีปรำรถนำด้วย Talent Dynamics 
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หลักสูตรการบริหารผลงานเชงิกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมมีควำมรู้และเข้ำใจในหลกักำรแนวคิดบริหำรผลงำน (Performance 
Management System) 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมมีแนวทำงกำรน ำผลกำรปฏิบตัิงำนไปพฒันำบคุลำกร 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในทำงปฏิบตัิเพื่อกำรประเมินผลงำนอย่ำงมีประสิทธิผล 
 

 
รายละเอียดหลักสูตร : 
•ภำพรวมกำรบริหำรผลงำน (Performance Management System) 
•วตัถปุระสงค์ของกำรบริหำรผลงำน 
•กำรบริหำรผลงำน และกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
•วงจรและกระบวนกำรในกำรบริหำรผลงำน (Performance Planning/Performance 
Appraisal/Performance Review) 
•โครงสร้างของดชันีช้ีวดัความส าเร็จ และขั้นตอนการจดัท าดชันีช้ีวดัความส าเร็จ และการก าหนด
สมรรถนะ (Competency) 
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หลักสูตรการบริหารผลงานเชงิกลยุทธ์ (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมมีควำมรู้และเข้ำใจในหลกักำรแนวคิดบริหำรผลงำน (Performance 
Management System) 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมมีแนวทำงกำรน ำผลกำรปฏิบตัิงำนไปพฒันำบคุลำกร 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในทำงปฏิบตัิเพื่อกำรประเมินผลงำนอย่ำงมีประสิทธิผล 
 

 
รายละเอียดหลักสูตร : 
•Workshop : ก ำหนดโครงสร้ำงของดชันีชีว้ดัควำมส ำเร็จ และกำรก ำหนดสมรรถนะ (Competency) 
•กำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรประเมินผลงำน 
•กำรจดัท ำแบบประเมินผลงำน 
•วิธีกำรประเมินผลงำนอย่ำงมีประสิทธิผล 
•Workshop : กำรประเมินผลงำน 
•กำรน ำผลกำรปฏิบตัิงำนไปพฒันำบคุลำกร 
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หลักสูตรพลกิองค์กรสู่ความเป็นเลศิ 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมเกิดควำมตระหนกัในสร้ำงสรรค์ควำมเป็นเจ้ำของท่ีร่วมกนัขบัเคล่ือนองค์กร 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมมีควำมตระหนกัในกำรสร้ำงควำมสอดคล้องในทิศทำงกำรปฏิบตัิงำนร่วมกนั 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและพฒันำแผนปฏิบตัิงำนท่ีท้ำทำย (Massive Action Plan)  

รายละเอียดหลักสูตร : 
•เหลียวหลงั แลหน้ำทิศทำงองค์กร  (Firm Direction Review) 
•สร้ำงสรรค์ควำมเป็นเจ้ำของ (Creation of the Vision, Mission, Values of Firm) 
•ต่อยอดควำมสอดคล้องในทิศทำง (Ownership of the Vision, Mission, Values of Firm) 
•กลัน่พลงัยกระดบัผลงำน: Passion Camp (Internalized & Energized Performance Force with 
Passion Camp) 
•ทะลำยทกุข้อจ ำกดัด้วย S.M.A.R.T Goal (Destroy the Barrier with S.M.A.R.T Goal) 
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หลักสูตรพลกิองค์กรสู่ความเป็นเลศิ (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมเกิดควำมตระหนกัในสร้ำงสรรค์ควำมเป็นเจ้ำของท่ีร่วมกนัขบัเคล่ือนองค์กร 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมมีควำมตระหนกัในกำรสร้ำงควำมสอดคล้องในทิศทำงกำรปฏิบตัิงำนร่วมกนั 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและพฒันำแผนปฏิบตัิงำนท่ีท้ำทำย (Massive Action Plan)  

รายละเอียดหลักสูตร : 
•เช่ือมต่อกระบวนกำรปฏิบตัิ สร้ำงผลลพัธ์แบบทะลทุะลวง (Articulate Actionable Processes to 
Breakthrough Performance) 
•สร้ำงควำมเป็นไปได้ด้วยแผนปฏิบตัิกำรท่ีท้ำทำย (Bringing a New Level of Productivity with 
Massive Action Plan) 
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หลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่การเปล่ียนแปลงเชงิบวก 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ตระหนกัในควำมส ำคญัของกำรพฒันำองค์กรท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จขององค์กร 
•เพ่ือให้เข้ำใจหลกักำร และเรียนรู้เทคนิคในกำรพฒันำองค์กรท่ีมีประสิทธิผล 
•เพ่ือฝึกปฏิบตัิกำรใช้เทคนิคกำรพฒันำองค์กรให้บรรลตุำมวตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนด 

 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•ควำมส ำคญัของกำรพฒันำองค์กร  
•ภำพรวมของกำรพฒันำองค์กำร 
•กระบวนกำรในกำรพฒันำองค์กำร 
•เทคนิคในกำรพฒันำองค์กำร 
•กำรใช้ 7S Model ประเมินและวิเครำะห์องค์กร 
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หลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่การเปล่ียนแปลงเชงิบวก (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ตระหนกัในควำมส ำคญัของกำรพฒันำองค์กรท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จขององค์กร 
•เพ่ือให้เข้ำใจหลกักำร และเรียนรู้เทคนิคในกำรพฒันำองค์กรท่ีมีประสิทธิผล 
•เพ่ือฝึกปฏิบตัิกำรใช้เทคนิคกำรพฒันำองค์กรให้บรรลตุำมวตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนด 

 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•Workshop : กำรใช้ 7S Model ประเมินและวิเครำะห์องค์กร 
•กำรประเมินควำมพร้อมต่อกำรเปล่ียนแปลง 
•กลยทุธ์สร้ำงกำรเปล่ียนแปลงเชิงบวกด้วยกระบวนกำรสนุทรียสำธก  
•กำรใช้ทกัษะกำรโค้ชในกำรพฒันำองค์กร 
•แนวทำงกำรรักษำผลกำรเปล่ียนแปลงเชิงบวกเพ่ือควำมส ำเร็จในกำรพฒันำองค์กร 
•Workshop : กำรใช้ทกัษะกำรโค้ชในกำรพฒันำองค์กร 
 

 

Code 2560-031 

© 2017 All Rights Reserved 



หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าส าหรับหัวหน้างาน 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ตระหนกัในควำมส ำคญัของศำสตร์และศิลป์ของแต่ละบคุคล (Soft Skills) ในเชิงจิตวิทยำ
กำรบงัคบับญัชำ 
•เพ่ือให้เข้ำใจหลกักำร และเรียนรู้เทคนิคกำรใช้ศำสตร์และศิลป์ของแต่ละบคุคล (Soft Skills) ส ำหรับ
พฒันำตนเอง และผู้ อ่ืน 
•เพ่ือฝึกปฏิบตัิกำรประยกุต์ใช้ศำสตร์และศิลป์ของแต่ละบคุคล (Soft Skills) ให้บรรลตุำม
วตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนด 
 

 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•ควำมส ำคญัของภำวะผู้น ำ 
•คณุสมบตัิของผู้น ำท่ีเป็นเลิศ 
•กลไกในกำรคิด (Model of Communication) 
•กำรเป็นต้นเหต ุและกำรเป็นผู้ถกูกระท ำ (Cause & Effect) 
•ควำมปรำรถนำ 6 ประกำรของมนษุย์ (6 Core Needs) 
•กำรสร้ำงสมัพนัธภำพ และควำมไว้วำงใจ (Rapport - Building trust & relationship) 
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หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าส าหรับหัวหน้างาน (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ตระหนกัในควำมส ำคญัของศำสตร์และศิลป์ของแต่ละบคุคล (Soft Skills) ในเชิงจิตวิทยำ
กำรบงัคบับญัชำ 
•เพ่ือให้เข้ำใจหลกักำร และเรียนรู้เทคนิคกำรใช้ศำสตร์และศิลป์ของแต่ละบคุคล (Soft Skills) ส ำหรับ
พฒันำตนเอง และผู้ อ่ืน 
•เพ่ือฝึกปฏิบตัิกำรประยกุต์ใช้ศำสตร์และศิลป์ของแต่ละบคุคล (Soft Skills) ให้บรรลตุำม
วตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนด 
 

 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•กำรปอ้งกนัและแก้ไขควำมขดัแย้งด้วย Agreement Frame 
•Workshop : กำรปอ้งกนัและแก้ไขควำมขดัแย้งด้วย Agreement Frame 
•กำรลดสภำวะอำรมณ์ลบด้วย Perceptual Position 
•E + R = O สมกำรสู่ควำมส ำเร็จของผู้น ำ 
•เทคนิคกำรตัง้เปำ้หมำยแบบ S.M.A.R.T Goal  
•เทคนิคกำรให้ข้อมลูปอ้นกลบัแบบ BIFF Feedback Method  
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หลักสูตรผู้น าที่ยอดเย่ียมในบทบาทของโค้ชเพื่อการพฒันาภาวะผู้น า 
GREAT Leader as a LEADERSHIP Coach 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้บริหำรหรือหวัหน้ำงำนได้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรและเทคนิคกำรโค้ช รวมทัง้
เกิดทกัษะกำรโค้ชท่ีสำมำรถน ำไปใช้ร่วมกบักำรบริหำรจดักำรตำมนโยบำยขององค์กร สร้ำงแรง
บนัดำลใจในกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกรให้มีควำมสขุในกำรท ำงำนรู้สกึเป็นส่วนหนึง่ในองค์กรและ
สร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรท ำงำนร่วมกบัผู้ อ่ืนและในท่ีสดุเพื่อบรรลเุปำ้หมำยทัง้ขององตนเอง ทีมงำน
และขององค์กรต่อไป 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•บทบำทของผู้น ำ-ผู้บริหำร-โค้ช 
•กำรปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์จำก “ผู้น ำ” สู่กำรเป็น “โค้ช” 
•แนวคิด Heart / Head / Hand ส ำหรับผู้น ำแบบโค้ช 
•กำรส่ือสำร - กำรพดูและกำรฟัง – ของผู้น ำแบบโค้ช 
•กำรโค้ชของผู้น ำท่ียอดเย่ียมในบทบำทของโค้ชเพื่อกำรพฒันำภำวะผู้น ำ – กำรสร้ำงภำวะผู้น ำใน
ระดบับคุคลและทีม 
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หลักสูตรเพิ่มผลผลติด้วยศาสตร์การโค้ช 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือเพิม่พนูควำมรู้ ควำมเข้ำใจในศำสตร์โค้ชช่ิงเพ่ือกำรเพิม่ผลผลิต  
•เพ่ือพฒันำทกัษะกำรโค้ชช่ิงเพ่ือกำรเพิ่มผลผลิตในกำรปฏิบตัิงำน  
•เพ่ือฝึกปฏิบตัิกำรประยกุต์ใช้ศำสตร์และศิลป์กำรโค้ชช่ิงเพ่ือกำร เพิม่ผลผลิตให้บรรลตุำม
วตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนด 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•แนวทำงกำรใช้ศำสตร์โค้ชช่ิงเพ่ือกำรเพิม่ผลผลิต  
•กำรเป็นผู้น ำทีมโดยกำรโค้ช  
•กำรก ำหนดผลลพัธ์จำกกำรโค้ชเพ่ือกำรเพิม่ผลผลิต  
•กำรเพิม่ผลผลิตด้วยกำรฟังและกำรตัง้ค ำถำมท่ีได้ผล  
•กำรใช้ 4 Is Coaching model ในกำรสร้ำงพลงัทวีเพ่ือ กำรเพิม่ผลผลิต  
•กำรเพิม่ผลผลิตด้วยกลยทุธ์กำรโค้ชเพ่ือกำรบริหำรเวลำทอง ของแต่ละวนั 
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หลักสูตร NLP เพื่อการเพิ่มผลติภาพ  

วัตถุประสงค์ : 
•หลกัสตูรนีเ้หมำะส ำหรับผู้ปฏิบตัิงำนด้ำน HR / หวัหน้ำงำน 
•เพ่ือเพิม่เพิม่ผลิตภำพขององค์กร 
•เพ่ือใช้ NLP ในกำรเพิม่ผลิตภำพ 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•สมมติฐำนเบือ้งต้นของ NLP   กบัแนวคิดกำรเพิม่ผลิตภำพ 
•ทกัษะและเคร่ืองมือส ำคญัของ NLP เพ่ือกำรเพิม่ผลิตภำพ 
•กำรใช้ NLP สร้ำงควำมเป็นเลิศของบคุคล และทีมในกิจกรรม โครงกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง 
(Continuous Improvement) 
•ผลิตภำพเพิม่ได้ด้วยกำรโปรแกรมจิตใต้ส ำนกึ 
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หลักสูตรคดิข้ามชอ็ตแล้วก้าวสู่ความส าเร็จ 
ด้วย Success Principle & NLP 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือดงึศกัยภำพและควำมเป็นผู้น ำของตนเอง 
•เพ่ือสร้ำงผลลพัธ์ตำมจดุมุ่งหมำยท่ีแท้จริงของชีวิต 
•เพ่ือสร้ำงผลลพัธ์เชิงประจกัษ์ 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•พืน้ฐำน Neuro - Linguistic Programming : NLP 
•ก ำหนดผลลพัธ์ท่ีเย่ียมแบบ Jack Canfield Success Principle และ NLP Outcome Setting 
•กลวิธีกำรก ำจดัควำมกลวั และกำรเปล่ียนควำมเช่ือ 
•เทคนิคกำรปรับ เปล่ียน สัง่สมพฤติกรรมแห่งควำมส ำเร็จ 
•กำรสร้ำงพลงัทวีขยำยขนำดควำมสขุและควำมส ำเร็จ 
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หลักสูตรยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลศิด้วย NLP  

วัตถุประสงค์ : 
•หลกัสตูรนีเ้หมำะส ำหรับผู้ ท่ีมีศกัยภำพสงู (Talent) ขององค์กร 
•หลกัสตูรนีเ้หมำะส ำหรับผู้บริหำร/วิทยำกรด้ำนกำรพฒันำคณุภำพในองค์กร 
•หลกัสตูรนีเ้หมำะส ำหรับเจ้ำของกิจกำรท่ีต้องกำรยกระดบัองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•สมมติฐำนเบือ้งต้นของ NLP   กบัค่ำนิยมขององค์กรท่ีเป็นเลิศ (Organization Excellence) 
•ทกัษะและเคร่ืองมือส ำคญัของ NLP เพ่ือยกระดบัองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 
•กำรรีโปรแกรมกำรตดัสินใจท่ีจ ำกดั (Reprograming Limiting Decisions) 
•กำรใช้   Trance-formations เพ่ือผลกำรด ำเนินงำนเป็นเลิศ 
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หลักสูตรค้นหาจุดแขง็สร้างเป็นจุดแกร่งที่ทรงพลัง 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือเพิม่พนูควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทและควำมส ำคญั ของจดุแข็งของบคุคล  
•เพ่ือพฒันำทกัษะกำรใช้เคร่ืองมือเจำะจดุแข็งในกำรยกระดบั ศกัยภำพในกำรท ำงำน  
•เพ่ือฝึกปฏิบตัิกำรประยกุต์ใช้ศำสตร์และศิลป์กำรค้นหำจดุแข็ง สร้ำงเป็นจดุแกร่งและน ำไปใช้ให้
บรรลตุำมวตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนด 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•บทบำทและควำมส ำคญัของจดุแข็งของบคุคล  
•วิธีกำรท ำแบบทดสอบเจำะจดุแข็ง  
•กำรพฒันำโดยอำศยัจดุแข็งสู่ควำมส ำเร็จ  
•กำรโค้ชตนเอง (Self-Coaching) ด้วยจดุแข็ง เพ่ือยกระดบัศกัยภำพในกำรท ำงำน  
•กำรเพิม่ศกัยภำพของทีมด้วยจดุแข็ง  
•กำรน ำจดุแข็งไปใช้ในกำรพฒันำองค์กร 
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หลักสูตรเสริมทกัษะการแก้ไขปัญหา 
และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลด้วย NLP 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้มีทกัษะและมมุมองท่ีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตดัสินใจท่ีดี 
•เพ่ือให้สำมำรถแก้ไขปัญหำในองค์กำรได้อย่ำงยัง่ยืน 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•พืน้ฐำน Neuro - Linguistic Programming : NLP 
•NLP Presuppositions 
•กำรวิเครำะห์ปัญหำด้วย NLP S.C.O.R.E. Model 
•เทคนิคกำรใช้ Cartesian Question ในกำรตดัสินใจ 
•เคล็ดลบัในกำรใช้ RPM (Rapid Planning Method) สร้ำงแผนปฏิบตัิกำรท่ีเข้ำใจง่ำยและใช้ได้จริง 
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หลักสูตรสร้างแรงจูงใจในการท างานเพื่อคนส าราญและงานส าเร็จ 
Motivate People from GOOD to GREAT 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมได้มีควำมตระหนกั และเกิดควำมรู้ในกำรจงูใจตนเอง ผู้ อ่ืน รวมไปถึงกำรน ำทีมไปสู่
เปำ้หมำย 
•เพ่ือให้ผู้ เข้ำอบรมมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดี สร้ำงควำมรักและผกูพนัของคนในองค์กร 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•เข้ำใจมนษุย์ 
•รู้เขำ – รู้เรำ 
•ควำมกลวัและควำมต้องกำรของคน 
•ก่อฝันปันไฟ... เติมใจเพ่ือองค์กร 
•กำรสร้ำงสมัพนัธ์ในกำรท ำงำนร่วมกนัพ่ีน้อง 
•บอกเล่ำประสบกำรณ์...กำรท ำงำนเพ่ือเปำ้หมำยท่ียัง่ยืน 
•รวมร้อยเคล็ดลบั...สตูรจบัควำมส ำเร็จ 
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หลักสูตรสร้างทมีเก่งเสริมองค์กรให้แกร่ง 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือเพิม่พนูควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำท และควำมสมัพนัธ์ ระหว่ำงพฤติกรรมส่วนบคุคล และผลกระทบ
ต่อองค์กร  
•เพ่ือพฒันำทกัษะกำรท ำงำนร่วมกนัอย่ำงมีควำมสขุ และสร้ำง ควำมส ำเร็จตำมเปำ้หมำยขององค์กร 
•เพ่ือฝึกปฏิบตัิกำรประยกุต์ใช้ศำสตร์และศิลป์กำรใช้ค ำถำม และกำรค้นหำเชิงบวกและน ำไปใช้ให้บรรลุ
ตำมวตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนด 

รายละเอียดหลักสูตร : 
•รู้จกัตนเองและผู้ อ่ืน และมนษุยสมัพนัธ์ในกำรท ำงำน  
•คณุสมบตัิของนกัคิดเชิงบวกและทศันคติเชิงบวกต่อ กำรท ำงำนร่วมกนั  
•บทบำทและควำมส ำคญัของทีม  
•กระบวนกำรสร้ำงทีมเก่งเสริมองค์กรให้แกร่ง  
•กำรโค้ชทีม (Team Coaching) ด้วยจดุแข็งเพ่ือยกระดบัศกัยภำพในกำรท ำงำน  
•กำรสร้ำงและพฒันำทีมงำนท่ีมีประสิทธิภำพสงู (High Performance Team) ด้วยจดุแข็ง 
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หลักสูตรสร้างงานที่ได้ผลและคนที่เป็นสุขด้วยเทคนิคการค้นหาเชิงบวก 

วัตถุประสงค์ : 
•เพ่ือเพิม่พนูควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเทคนิคกำรใช้ค ำถำมและ กำรค้นหำเชิงบวกกบัเร่ืองรำวต่ำงๆ 
(Appreciative Inquiry: AI)  
•เพ่ือพฒันำทกัษะกำรค้นหำข้อดีท่ีมีอยู่รอบๆ ตวักบัทกุเปำ้หมำย หรือควำมท้ำทำยท่ีเกิดขึน้ได้อย่ำงเป็น
ธรรมชำติ  
•เพ่ือฝึกปฏิบตัิกำรประยกุต์ใช้ศำสตร์และศิลป์กำรใช้ค ำถำม และกำรค้นหำเชิงบวกและน ำไปใช้ให้บรรลุ
ตำมวตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนด 
รายละเอียดหลักสูตร : 
•รู้จกัจิตวิทยำเชิงบวกในกำรท ำงำน  
•พืน้ฐำนกำรใช้ค ำถำมและกำรค้นหำเชิงบวก  
•กระบวนกำรค้นหำเชิงบวกกบักำรสร้ำงกำรเปล่ียนแปลง  
•กำรโค้ชตำมกระบวนกำร Appreciative Inquiry (4D)  
•กำรค้นหำปัญหำและพลิกปัญหำเป็นทำงออก  
•กำรพฒันำภำวะผู้น ำด้วยค้นหำเชิงบวก 
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