ขอเสนอหลักสูตรสําหรับผู้บริหาร เพื่อสร้ างทีมให้ เป็ นเลิศ ด้ วยทฤษฎีรูปแบบ บุคลิกภาพเชิงจิตวิทยา MBTI Personality Type
โดยมีโฟกัสในเรื่ องการมุง่ เน้ นการทําความรู้จกั และเข้ าใจความถนัดที่ติดตัวมาแต่กําเนิดของมนุษย์ (Preference) และการตังเป
้ ้ าหมายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทีมงาน ด้ านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ สไตล์การทํางาน (Work Style) ที่ทําให้ ทีมแข็งแกร่ง
ADF

หลักสูตรนี ไ้ ด้ รับการออกแบบและดําเนินการอบรมให้ เข้ าใจผ่ านกิจกรรมต่ างๆและนําความรู้ไปประยุกต์ ใช้ ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
โดยโค้ ชอาชีพที่ได้ รับการรับรอง MBTI Certified Practitioner ที่เป็ นลิขสิทธิ์ของ CPP, USA และเป็ นโค้ ชอาชีพที่ได้ ประกาศนียบัตรรับรอง
ตามมาตรฐานการโค้ ชสากล จากสหพันธ์โค้ ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA ที่มีประสบการณ์การโค้ ช มากกว่า
1,000 ชัว่ โมง และเป็ นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชัน้ นําที่ดแู ลทีมงานและพนักงานนับหมื่นคน
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ผู้บริหารสามารถเข้ าใจตนเองและทีมงานในเชิงลึกว่า Personality Type ที่ตดิ ตัวมาตังแต่
้ กําเนิด ส่งผลต่อสไตล์การทํางาน การ
สื่อสาร การตัดสินใจ และพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกในการทํางานอย่างไร
ผู้บริหาร เข้ าใจ Personality Type ของทีมงาน ด้ วยเครื่ องมือ MBTI
ผู้บริหารเข้ าใจจุดแข็ง และ Blind Spot ของตนเองและทีมงานในเชิงลึก เพื่อสามารถนํามาพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนในทีมให้
สอดคล้ องกับความสําเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรได้ วางไว้
เรี ยนรู้สไตล์การสื่อสารแบบต่างๆ ด้ วย MBTI และปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารของทีมให้ มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
ผู้บริหารเข้ าใจสไตล์ในการแก้ ปัญหาและการตัดสินใจของคนในแต่ละไทป์ ซี่ งสามารถช่วยลดความขัดแย้ งระหว่างบุคคลและทีมงาน
สามารถประสานความเข้ าใจ และส่งเสริมการทํางานเป็ นทีมให้ มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
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่ วชาญด ้านกลยุทธ์การตลาด การสร ้างแบรนด์ การค ้าปลีก การตลาดดิจต
่ สาร การพัฒนาบุคลากร การโค ้ชชิง่
ผู ้เชีย
ิ อล การสือ
Former Marketing Director อดีตผู ้อํานวยการฝ่ ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ของห ้างค ้าปลีกของเมืองไทย 3 แห่ง Big C,
Makro และ Tesco Lotus รวมเป็ นเวลากว่า 10 ปี
้ นํ า
Former Marketing Manager – FMCG companies อดีตผู ้บริหารฝ่ ายการตลาดและการขายสินค ้าอุปโภคบริโภคของบริษัทชัน
ทัง้ ต่างชาติและไทย เป็ นเวลากว่า 15 ปี อาทิ เนสท์เล่, โฟร์โมสต์, โยโมสต์, เบสท์ฟด
ู ส์, คนอร์, ผ ้าอนามัยโซฟี โอสถสภา, เอเวอร์
เซ ้นส์โคโลญจน์ ไบโอคอนซูเมอร์, ดีทแฮล์ม เป็ นต ้น
อาจารย์พเิ ศษ สถาบันการจัดการปั ญญาภิวัฒน์ (PIM)
Master Coach และ Executive Coach เน ้นทักษะ Business & Performance Coaching & Mentoring, Brain-Base Coaching,
Coaching for Change Habits, Emotional Regulation, Goal Setting Strategy, Positive Thinking
โค ้ชผู ้บริหาร โค ้ชธุรกิจ ให ้คําปรึกษาด ้านการพัฒนาบุคลากรด ้วยทักษะการโค ้ช และการสร ้างวัฒนธรรมการโค ้ชในองค์กร ทีป
่ รึกษา
่
การวางแผนกลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การสร ้างแบรนด์ กลยุทธ์ค ้าปลีก การตลาดดิจต
ิ อล กลยุทธ์การสือสารองค์กร
และการประชาสัมพันธ์ CSR ให ้กับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชน

Train More People
With Less Money
FOR GROUP OF 10
OR MORE

FOR ENQUIRIES & REGISTRATION:

Tailor-made program for
your team with the best cost.

CALL: 02 6561518 (Auto Line)
HOTLINE: 062 2320405

