หลักสูตรฝกอบรม
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หลักสูตรฝกอบรม
รูปแบบการใหบริการ

Private/Small Group

กลุมหลักสูตรงานฝายบุคคล
In house Class
วิทยากร

อ.ธีรธร คัมภีร และ อ.บุญเริญ ชัยเพ็ชร
หลักสูตร

1. หลักสูตร การกําหนดกลยุทธและวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)
และวางแผนอัตรากําลังคน (Manpower Planning)
2. หลักสูตร การจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารจัดการการฝกอบรมและพัฒนา
(Training and Competency Development)
3. หลักสูตร กฎหมายแรงงาน
4. หลักสูตร การจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
5. หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
6. หลักสูตร การวิเคราะห และดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานทรัพยากรบุคคล
(โครงสรางตําแหนงงาน, การจัดสรรอัตรากําลังพล, การสรรหาพนักงาน,
การเพิ่มศักยภาพบุคคลากร, แรงงานสัมพันธ, สวัสดิการตางๆ ฯลฯ)
7. หลักสูตร การจัดทําคาจาง ผลประโยชน สวัสดิการ และการควบคุมตรวจสอบ
8. หลักสูตร การบริหารจัดการความเรียบรอยของอาคาร สถานที่ทํางาน
และสภาพแวดลอมการทํางาน
9. หลักสูตรการ สรรหาวาจาง (Recruitment) การวางแผนการสรรหาบุคลากรประจําป
และดําเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม
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หลักสูตรฝกอบรม
กลุมหลักสูตรการขาย และ การบริหาร Key Account
รูปแบบการใหบริการ

Private/Small Group

In house Class

หลักสูตร

วิทยากร

1. หลักสูตร จัดการเชิงกลยุทธและการวิเคราะหสถิตก
ิ ารขายการสงเสริมการขาย
และประสิทธิภาพทางการคาเพือ
่ ควบคุมงบประมาณ

อ.วิโรจน สิทธิสรเดช

2. หลักสูตร กลยุทธการสงเสริมการขายอยางมีประสิทธิภาพและการประเมินแคมเปญการตลาด

อ.วิโรจน สิทธิสรเดช

3. หลักสูตร หลักการวิเคราะหขอ
 มูลการตลาดและโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ

อ.วิโรจน สิทธิสรเดช

4. หลักสูตร หลักการวางแผนยอดขายประจําปและปญหาทางธุรกิจกับลูกคารายสําคัญ

อ.ไกรกิติ ทิพกนก

5. หลักสูตร หลักการรักษาความสัมพันธทด
่ี ก
ี บ
ั ลูกคา

อ.ไกรกิติ ทิพกนก
หรือ อ.สุณช
ิ ชา ชอบชัย

6. หลักสูตร โคชทีมขายและแกไขปญหาทางธุรกิจ

อ.ไกรกิติ ทิพกนก หรือ
อ.กําพล สถิตยสข
ุ หรือ
อ.สุณช
ิ ชา ชอบชัย

7. หลักสูตร หลักการจัดทําและตรวจสอบรายงานการตลาดและการขาย

อ.ไกรกิติ ทิพกนก

8. หลักสูตร เจาะลึกการตลาดรานคา เพิม
่ ศักยภาพทุกชองทางการขาย (Trade Marketing)

อ.วิโรจน สิทธิสรเดช

9. หลักสูตร เทคนิคการบริหารชองทางการจัดจําหนาย(Channel Management)

อ.วิโรจน สิทธิสรเดช

10. หลักสูตรเจาะลึกการตลาดเพือ
่ ลูกคา (Customer Marketing)และการตลาดผูซ
 อ
ื้
(Shopper Marketing)

อ.วิโรจน สิทธิสรเดช

11. หลักสูตร เจาะลึกเทคนิคการการบริหารกลุม
 ผลิตภัณฑ(Category Management)

อ.วิโรจน สิทธิสรเดช

12. หลักสูตร เจาะลึกการปฏิบต
ั ก
ิ ารดานการขาย(Sales Operation)

อ.วิโรจน สิทธิสรเดช

13. หลักสูตร : การขายเพือ
่ ขยายฐานลูกคาใหม (Effective Selling to Attract New Customers)

อ.วิโรจน สิทธิสรเดช

14. หลักสูตร:เทคนิคการขายเชิงทีป
่ รึกษาและการวิเคราะหลก
ู คาเชิงลึก (Advisory Sales Specialist)

อ.วิโรจน สิทธิสรเดช

15. หลักสูตร :กลยุทธชนะใจลูกคาดวยศิลปะการโนมนาวและทักษะการเลาเรือ
่ ง (Art of Persuasive)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก

16. หลักสูตร : ทักษะการขายเชิงพาณิชย (Commercial Selling)

อ.วิโรจน สิทธิสรเดช

17. หลักสูตร เพิม
่ คุณคาสินคาและยอดขายดวยหลักจิตวิทยา (Psychology for rapid sales growth)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก

18. หลักสูตร เพิม
่ ยอดขายและขยายตลาดดวยหลักคิดเชิงอนาคต
(Rapid Sales Growth :Futuristic Sales & Marketing Strategies)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก

19. หลักสูตร จิตวิทยาการขายเพือ
่ เพิม
่ มูลคาอสังหาริมทรัพย
(The Psychology of a Real Estate Selling)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก
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หลักสูตรฝกอบรม
กลุมงานลูกคาสัมพันธ
รูปแบบการใหบริการ

Private/Small Group

In house Class

หลักสูตร

วิทยากร

1. หลักสูตร : เพิ่มประสิทธิภาพบริการที่เปนเลิศดวยการบริการดวยหัวใจ
(How to Deliver Service Excellence through Effective Service Mind)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก และ
อ.กําพล สถิตยสุข

2. หลักสูตร วางแผนและจัดทําcampaignและการ วิเคราะหพฤติกรรมของลูกคา
แตละคนเพื่อนํามาปรับปรุงความพึงพอใจใหกับลูกคา

อ.ไกรกิติ ทิพกนก

3. หลักสูตร เทคนิคจัดการฐานขอมูลลูกคา รักษาและ ดูแลลูกคาพริวิเลจ การด
และจัดทํารายงานโครงการ

อ.ไกรกิติ ทิพกนก

4. หลักสูตร การทํางานเชิงรุกยุคดิจิทัลเพื่อทํากําไรและลดการรองเรียนจากลูกคา
(Increasing Proﬁtability while reducing the Complaint.)
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หลักสูตรฝกอบรม
กลุมหลักสูตรฝายการผลิต
รูปแบบการใหบริการ

Private/Small
Private/Small Group
Group

In
In house
house Class
Class

หลักสูตร

วิทยากร

1. หลักสูตรแนวทางควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานผลิต

ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

2. หลักสูตร วางเเผนการผลิตและ ควบคุมกระบวนการการผลิต
ในไลนผลิต - ตรวจสอบการใชอุปกรณ

ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

3. หลักสูตรความปลอดภัยสวนบุคคลและการตรวจสอบความพรอมของ
เครื่องจักรและอุปกรณ

ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

4. หลักสูตร หลัการสอนงานพนักงานผลิต

อ.พีรณัฏฐ กาพยกลอน

5. หลักสูตร วางเเผนงานดานการผลิต- ควบคุมและดูแลสตอคในโรงงาน

ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

6. หลักสูตร กําหนดนแผนงาน วางแผนและเปาหมาย และการตรวจสอบ

ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

7. หลักสูตร บริหารและควบคุมกระบวนการผลิตใหถูกตองตามวิธีการผลิต
สินคาเพื่อใหสินคาไดคุณภาพตามที่ระบุไวในมาตรฐานของสินคา

ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

8. หลักสูตร ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตใหนอยทีสุด

อ.พีรณัฏฐ กาพยกลอน
หรือ ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

9. หลักการคิดนวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาตางๆ ในกระบวนการผลิต

อ.พีรณัฏฐ กาพยกลอน
หรือผศ.ดร. รัฐวุฒิ รูแทนคุณ
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หลักสูตรฝกอบรม
กลุมหลักสูตรการสื่อสารเชิงกลยุทธ
รูปแบบการใหบริการ

Private/Small Group

In house Class

หลักสูตร

วิทยากร

1. หลักสูตร วางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธขาวสารของบริษัทฯ
ผานสื่อสมัยใหม และสื่อ Digital เพื่อสรางภาพลักษณใหกับบริษัท

อ.ไกรกิติ ทิพกนก

2. หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาที่จะเผยแพรผานสื่อ
และการสรุปขาวประจําสัปดาห นําเสนอผูบริหาร พนักงานและฝายขายของบริษัท

ดร.นงคนาถ หานวิไล
และคณะ

3. หลักสูตรเทคนิคการประสานการจัดงานแถลงขาว การใหสัมภาษณผูบริหาร /
ฝายขาย เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัทฯ

ดร.นงคนาถ หานวิไล
และคณะ

4. หลักสูตร : ทักษะการโนมนาวและสรางแรงจูงใจ
(Persuasion and Motivation Skills)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก

5. หลักสูตร : เทคนิคการใชคําถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสําหรับผูบริหาร
(Good Questioning – Work Achieving)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก หรือ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

6. หลักสูตร : การสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพและการมอบหมายงาน
(Effective Communication at workplace, Delegation and Follow up )

อ.ไกรกิติ ทิพกนก

7. หลักสูตร การสื่อสารและการนําเสนอธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
(Effective Business Communication Skills & Presentation)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก

8. หลักสูตร:การนําประชุมที่มีประสิทธิผล (Effective Meeting)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก
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หลักสูตรฝกอบรม
กลุมหลักสูตรการเจรจาตอรอง
รูปแบบการใหบริการ

Private/Small Group

In house Class

หลักสูตร

วิทยากร

1. หลักสูตร กลยุทธการเจรจาตอรองที่สรางผลลัพธ
(Negotiation Strategies)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก และ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

2. หลักสูตร บุคลิกภาพนักเจรจาตอรองที่สรางผลลัพธ
(Deal Maker Personality)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก และ
อ.เปยมศักดิ์ อุไรพันธุ และ
อ.วราภรณ ไทสุวรรณ

กลุมหลักสูตรการสรางคอนเทนทและการเลือกใชสื่อ
รูปแบบการใหบริการ

Private/Small Group

In house Class
วิทยากร

ดร.นงคนาถ หานวิไล และ คณะ
หลักสูตร

1.หลักสูตร Content Marketing Investment & Strategies
- การวางแผน Content Strategies เพื่อการสรางแบรนด
- การสราง Content ใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย
- การวิเคราะหขอมูลกลุมเปาหมาย
- การสื่อสารใหบรรลุวัตถุประสงค Media Conversion & Engagement
- ความคุมคาในการลงทุน Content Marketing
- กลยุทธประชาสัมพันธผานสื่อดิจิทัล
2. หลักสูตร กลยุทธคอนเทนตและCSRสําหรับบริษัทมหาชนและบริษัทขามชาติ
3. หลักสูตร กลยุทธคอนเทนตและการสื่อสารเพื่อพลิกวิกฤติองคกร
4. หลักสูตร เทคนิค Storytelling และกลยุทธการเลือกสื่อ
ใหเหมาะกับกลุมเปาหมายและเนื้อหา
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หลักสูตรฝกอบรม
กลุมหลักสูตรการคิดและการตัดสินใจ
รูปแบบการใหบริการ

Private/Small Group

In house Class
วิทยากร

อ.ไกรกิติ ทิพกนก และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ
หลักสูตร

1. หลักสูตร : การตัดสินใจเพื่อการแกปญหาอยางเหนือชั้น
(Smart Decision maker : Problem Solving & Decision Making)
2. หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงอนาคต เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและรับมือภาวะวิกฤติ
(Futuristic Thinking for Sustainability Growth and Crisis Prevention )
3. หลักสูตร : การคิดเปนภาพเพื่อยกระดับการคิดและสื่อสารเชิงธุรกิจ
(Visual Thinking: Upgrade Thought and Communication for Business)
4. หลักสูตร หลักสูตร : การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหาร
(Executive decision making and Strategic Thinking)
5. หลักสูตร : การคิดวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ (Data Analysis and Presentation)
6. หลักสูตร : การวิเคราะหและการแกไขปญหาดวย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D)
7. หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห เจาะเกราะปญหาเรื้อรังใหถึงแกน ! (Why-Why Analysis )
8. หลักสูตร การคิดเชิงวิพากษเพื่อการแกปญหาเชิงรุก
(Critical Thinking and Complex Problem Solving)
9. หลักสูตร : Design thinking เพื่อการสรางนวัตกรรมในองคกร
(Design thinking for innovation in the organization)
10. หลักสูตร แกปญหาอยางไร ?…ให ‘หลุดกรอบ’ แต “ตอบโจทยธุรกิจ” !
(Is & Is Not -The intensive & innovative Problem Solving (iPS))
11. หลักสูตร การคิด และการจัดโครงสรางการคิดอยางเปนระบบ (Systematic & Structural Thinking)
12. หลักสูตร : ทักษะการคิดแกปญหาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน และสรางนวัตกรรมการทํางานที่ตอบโจทย
ลูกคาและองคกร (Creative Problem Solving for Highly competiveness Organization)
13. หลักสูตร คิดสรางสรรคอยางมีระบบเพื่อนวัตกรรมองคกร (Smart Simplicity Thinking)
14. หลักสูตร ความคิดสรางสรรค และการสรางนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง
Creative & Innovative Thinking for Continuous Improvement
15. หลักสูตร การคิดเชิงบูรณาการเพื่อสรางผลลัพธที่ (Integrative Thinking for better Outcome)
16. หลักสูตร : การคิดเชิงตรรกะเพื่อการแกไขปญหาและการตัดสินใจ
(Logical Thinking for Problem solving & Decision Making)
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หลักสูตรฝกอบรม
กลุมหลักสูตรการบริหารยุคใหม และ กลยุทธ
รูปแบบการใหบริการ

Private/Small Group

In house Class
วิทยากร

หลักสูตร
1. หลักสูตร: การพัฒนานวัตกรรมการทํางานดวย Agile – Scrum
(Developing Work Innovation by Agile – Scrum)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก และ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

2. หลักสูตร : การคิดเชิงออกแบบและอไจล เพื่อสรางนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจอยางรวดเร็ว
(Design Thinking and Agile Process for Business Innovation and Rapid Development)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก และ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

3. หลักสูตร : การทํางานยุคใหมดวยแนวคิด Agility (Agility and Innovation Model)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก และ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

4. หลักสูตร KCT’s Agile Mind-set และ แนวคิด Agility เบื้องตน

อ.ไกรกิติ ทิพกนก และ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

5. หลักสูตร : ทักษะการบริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันองคกร
(Managerial Skills for proactive leader)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก หรือ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ
หรือ อ.ธีรธร คัมภีร

6. หลักสูตร : การวางแผนกลยุทธเพื่อความสําเร็จขององคกร
(Strategic Management for Success)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก หรือ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ
หรือ อ.ธีรธร คัมภีร

7. หลักสูตรกลยุทธการบริหารและการปฏิบัติการที่ทรงประสิทธิภาพ

อ.ไกรกิติ ทิพกนก หรือ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ
หรือ อ.ธีรธร คัมภีร

8. หลักสูตร : การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก หรือ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

9. หลักสูตร การจัดการแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ
(Strategic Action Plan Management)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก หรือ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

10. หลักสูตร เทคนิคการแกปญหาเชิงระบบ สยบทุกความสูญเสีย !
(Systematic Problem Solving)

อ.พีรณัฐ กาพยกลอน

11. หลักสูตร : การวางกลยุทธการบริหารการผลิต และการปฏิบัติงานที่ทรงประสิทธิภาพ
(Operation Strategy)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก หรือ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

12. หลักสูตร : กลยุทธการบริหารการเงินสําหรับผูบริหารที่ไมใชสายการเงิน
เพื่อการบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

13. หลักสูตร : กลยุทธลดตนทุนเพื่อสรางและรักษากําไร (Cost Reduction Strategy)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก หรือ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

14. หลักสูตร : การบริหาร IOT สําหรับผูบริหารที่ไมไดเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
(Managing IOT without a Tech background

อ.ไกรกิติ ทิพกนก หรือ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

15. หลักสูตร การวางนโยบายและแนวทางการปองกันการทุจริตในองคกร
(Anti-Corruption : the Practical Guide)

พันตํารวจโท ดร. ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร

16. หลักสูตร: การบริหารโครงการ (Project Management)

ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

17. หลักสูตร: การกําหนดเปาหมายและการวางแผน
(Goal Setting and Action Planning for Supervisor)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก หรือ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ
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หลักสูตรฝกอบรม
กลุมหลักสูตรการบริหารภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
รูปแบบการใหบริการ

Private/Small Group

In house Class
วิทยากร

หลักสูตร

1. หลักสูตร BCP และบริหารธุรกิจฝาวิกฤต
(Business Continuity Management for Critical Situation)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก หรือ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

2. หลักสูตร : ภาวะผูนําในภาวะวิกฤตและกลยุทธการบริหารความตอเนื่องของกิจการ อ.ไกรกิติ ทิพกนก หรือ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ
(Leading in the Re-opening Phase & Business continuity Strategy)
3. หลักสูตร : เชิงลึก ภาวะผูนํา,กลยุทธการจัดระเบียบองคกรใหม
และ การจางงานใหมในภาวะวิกฤต
(Leading, Organizing & Recruiting in the Crisis)

อ.ธีรธร คัมภีร

4. หลักสูตร : การวิเคราะหและจัดการความเสี่ยง
(Risk Analysis Management)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก หรือ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

5. หลักสูตร : การเพิ่มทักษะการบริหารธุรกิจสําหรับผูประกอบการ SMEs ภาวะวิกฤติ

อ.ไกรกิติ ทิพกนก หรือ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

6. หลักสูตร : การบริหารและการจัดการวิกฤติ
(Crisis Management Workshops – Business Continuity)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก หรือ
ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รูแทนคุณ
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หลักสูตรฝกอบรม
กลุมหลักสูตรความเปนผูนําและการพัฒนาศักยภาพ
รูปแบบการใหบริการ

Private/Small Group

In house Class
วิทยากร

หลักสูตร

1. หลักสูตร : การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดวยความยืดหยุน
(Be Resilience)

อ. ปุณณวิช ปฏิมาประกร และ
อ.ไกรกิติ ทิพกนก

2. หลักสูตร : การเปนผูนําและการพัฒนาตนเอง
(Self-Management Program )

อ. ปุณณวิช ปฏิมาประกร และ
อ.ไกรกิติ ทิพกนก

3. หลักสูตร : กาวแรกสูการเปนผูบริหารมืออาชีพ
(First Time to be Professional Manager)

อ. ปุณณวิช ปฏิมาประกร และ
อ.ไกรกิติ ทิพกนก

4. หลักสูตร ผูนํายุคใหม (Leadership New Generation)

อ. ปุณณวิช ปฏิมาประกร และ
อ.ไกรกิติ ทิพกนก

5. หลักสูตร : ภาวะผูนําสําหรับอุตสาหกรรมในยุค 4.0
(Leadership for Industry 4.0)

อ. ปุณณวิช ปฏิมาประกร และ
อ.ไกรกิติ ทิพกนก

6. หลักสูตร : ภาวะผูนําเพื่อการเปนสุดยอดหัวหนางาน
(Leadership for being The Great Supervisor)

อ.ปุณณวิช ปฏิมาประกร และ
อ.ไกรกิติ ทิพกนก

7. หลักสูตร : ผูนําดวยหัวใจ (The Empathetic Leadership)

อ.ปุณณวิช ปฏิมาประกร และ
อ.ไกรกิติ ทิพกนก

8. หลักสูตร รูจัก เขาใจสไตลการทํางานรวมกับ Gen Y และ Gen Z
(Understanding Gen Y and Gen Z Working Style)

อ. ปุณณวิช ปฏิมาประกร และ
อ.ไกรกิติ ทิพกนก

9. หลักสูตร : ทักษะที่จําเปนในการกาวขึ้นเปนผูนําในองคกรธุรกิจสากล
(Global business strategies & leadership Skill for
Highly competiveness Organization)

อ.ปุณณวิช ปฏิมาประกร และ
อ.ไกรกิติ ทิพกนก

10. หลักสูตร : วิธีคิดและการสรางทักษะภาวะผูนําระดับโลก
(Global Mindset & Leadership Skill For Executive)

อ.ปุณณวิช ปฏิมาประกร และ
อ.ไกรกิติ ทิพกนก
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หลักสูตรฝกอบรม
กลุมหลักสูตรการพัฒนาตนเอง และคุณลักษณะสูความสําเร็จ
รูปแบบการใหบริการ

Private/Small Group

In house Class
วิทยากร

หลักสูตร

1. หลักสูตร: ปรับ Mindset ปลุก Passion เพื่อสรางความสําเร็จในการทํางาน อ. ปุณณวิช ปฏิมาประกร และ
อ.ไกรกิติ ทิพกนก
2. หลักสูตร : การสราง Growth Mindset
ปลุกพลังแหงความคิด เพื่อพัฒนาตัวเองอยางยั่งยืน

อ.กําพล สถิตยสุข และ
อ.ไกรกิติ ทิพกนก

3. หลักสูตร: คุณลักษณะที่ผลักดันสูความสําเร็จ
(Successful working life Characteristic)
“ชุดหลักสูตร เบอร 1 ขององคกร”
(Becoming a Star in your Workplace)

อ.กําพล สถิตยสุข และ
อ.ไกรกิติ ทิพกนก

4.หลักสูตร บุคลิกภาพ…สรางความสําเร็จ (Smart Personality)

อ.เปยมศักดิ์ อุไรพันธุ หรือ
อ.วราภรณ ไทสุวรรณ

5.หลักสูตร: วิทยากรนํากิจกรรมมืออาชีพ Train the Entertainer

อ. กําพล สถิตยสุข และ
อ.วราภรณ ไทสุวรรณ

6.หลักสูตร: วิทยากรนักบรรยายมืออาชีพ Train the Trainer

อ.วราภรณ ไทสุวรรณ และ
ไกรกิติ ทิพกนก และ
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หลักสูตรฝกอบรม
กลุมหลักสูตรการกําหนดตัวชี้วัดและการพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรเพื่อความยั่งยืน

รูปแบบการใหบริการ

Private/Small Group

In house Class
วิทยากร

หลักสูตร

1. หลักสูตร : การบริหารจัดการระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพ (Appraisal System Management)

อ.ธีรธร คัมภีร

2. หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน(Competency Based Development for
Enhancing Capabilities and Performance)

อ.ธีรธร คัมภีร

3. หลักสูตร : การจัดการองคความรูอยางมีประสิทธิผล
(Knowledge Management)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก

4. หลักสูตร : สรางจิตสานึกแหงความรับผิดชอบและการเปนเจาขององคกร
(Built Mindset of Responsibility & Organization Ownership)

อ.ธีรธร คัมภีร

5. หลักสูตร :ทิศทางและยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อการเติบโตทางธุรกิจในยุคสมัยแหงความทาทาย
( Human Resources Evolution & Trend for business Strategic management )

อ.ธีรธร คัมภีร

6. หลักสูตร : เทคนิคออกแบบประเมินผลงานและการกําหนดดัชนีชี้วัด
(KPI & Process of performance appraisal)

อ.ธีรธร คัมภีร หรือ
ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

7. หลักสูตร : การประเมิน 360 องศาเพื่อประสิทธิภาพงานที่ดีขึ้น
(360 Degree Feedback for Better Performance)

อ.ธีรธร คัมภีร หรือ
ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

8. หลักสูตร เทคนิคการนําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาใชประเมินผลสัมฤทธิ์
Managing with KPI

อ.ธีรธร คัมภีร หรือ
ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รูแทนคุณ
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หลักสูตรฝกอบรม
กลุมหลักสูตรนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
รูปแบบการใหบริการ

Private/Small Group

In house Class
วิทยากร

หลักสูตร

1.หลักสูตร : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค
(Fundamentals of Engineering and Project Utility System )

ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

2.หลักสูตร : ระบบเอกสารในงานกอสราง
(Document Control in Construction)

ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์
หรือ ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

3.หลักสูตร : เทคนิคการแกปญหางานกอสรางและการตอบกลับลูกคา
(Construction Problem Solving Techniques and Customers Response
for Housing Business)

ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์
หรือ ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

4. หลักสูตร : การบริหารตนทุนโครงการกอสรางดวยวิธี Earned Value Analysis
(Construction Cost Management using Earned Value Analysis)

ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์
หรือ ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

5. หลักสูตร : การวางแผนงานกอสราง การทํางานรวมกันระหวาง
เจาของโครงการ ผูรับเหมากอสรางและที่ปรึกษา
(Project Planning, Collaboration among Owner, Construction
Contractor and Consultant)

ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

7. หลักสูตร : การกําหนดแนวทางการแกไขขอขัดแยงในงานกอสราง

ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

8. หลักสูตร : โปรแกรมการบริหารโครงการ (Project Management Program)

ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์
หรือ ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

9. หลักสูตร : ระบบสารสนเทศอาคาร ในแตละขั้นตอนงานกอสราง
(BIM-Building Information Modelling)

ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รูแทนคุณ

10. หลักสูตร : ทักษะการขายทางโทรศัพทสําหรับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย
(Realtor Tele selling Skill)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก และ
อ.กําพล สถิตยสุข

11. หลักสูตร จิตวิทยาการขายเพื่อเพิ่มมูลคาอสังหาริมทรัพย
(The Psychology of a Real Estate Selling)

อ.ไกรกิติ ทิพกนก และ
อ.กําพล สถิตยสุข
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