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โค้ช วิทยากร และกระบวนกร ซึ่งเชี่ยวชาญและมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Art of Brain ซึ่งเป็นการ
ทางานของสมองทั้งในเชิงศาสตร์และศิลป์ ในด้านการนามาใช้ในการทางานเพื่อสร้างความสุขและความสาเร็จ
ให้องค์กร เช่น การตระหนักรู้ตนเองและเข้าใจผู้อื่น สร้างการเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน พัฒนากระบวนการคิดให้
มีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนภาวะผู้นาสมองและการจูงใจผู้อื่น เป็นต้น เพราะการเข้าใจการทางานของสมองเป็น
พื้นฐานหนึ่งที่นาไปสู่การพัฒนาตนเองสู่ความสาเร็จ

สามารถปรับเปลี่ยนการใช้อารมณ์เชิงลบ มาใช้สมองส่วนคิดอย่างสร้างสรรค์

ตระหนักรู้รูปแบบความคิดความรู้สึกของตนเอง และสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น

สร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นในการทางานร่วมกันได้เสมอ
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จูงใจสมองตนเอง และโน้มน้าวสมองของผู้อื่น เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการพิชิตเป้าหมาย
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การเรียนรู้ สมอง ตามหลักการของ Art of Brain ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้เพื่อจดจา แต่เป็นการทดลอง
เชิงปฏิบัติการเพื่อทาความเข้าใจทั้งศักยภาพและข้อจากัดตามธรรมชาติของสมอง เช่น เรียนรู้ข้อจากัดในการ ดู
และฟัง เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในยามสื่อสารเวลาที่ต้องทางานร่วมกัน เห็นประโยชน์ในการฝึกทักษะการฟัง
เชิงลึกต่อไป หรือ การประเมินการใช้งานของสมองทั้ง 4 ด้าน เพื่อตระหนักรู้รูปแบบการคิดของตนเอง เข้าใจ
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รูปแบบการคิดของผู้อื่น แล้วนาไปใช้เวลาที่ต้องการนาเสนอ หรือโน้มน้าวสมองของผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

• หลักสูตร เข้าใจสมองง่ายๆ เพื่อต่อยอดการสอนงานให้มีประสิทธิภาพ (Easy Brain Training)
• หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน (Effective Teach Train Coach)
• หลักสูตร ผู้นาในฐานะผู้สร้างการเรียนรู้ในองค์กร (Educational Leadership (Facilitator-MentorCoach))
• หลักสูตร สร้างทีมงานคุณภาพด้วยบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยง (Effective Coaching and Good Mentoring)
• หลักสูตร ผู้นาในฐานะโค้ช (Leader as Coach)
• หลักสูตร พัฒนาผู้นาในฐานะโค้ชด้วยเครื่องมือการโค้ช (Improve Coaching Skill by Coaching Tools)
• หลักสูตร 7 ขั้นตอนสร้างหลักสูตรง่ายๆ และได้ผลลัพธ์ (Train the Trainer - 7 Steps for Course Outline
Desire)
• หลักสูตร เทคนิคละลายพฤติกรรม นาสู่บทเรียน (Train the Trainer – Ice Breaking Technique)
• หลักสูตร เทคนิคในการสอนให้สอดคล้องกับสมอง (Train the Trainer - Train the Trainer Technique)
• หลักสูตร การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Delegation and Follow Up)
• หลักสูตร การโค้ชบนพื้นฐานพฤติกรรมที่แตกต่าง (DISC Coaching)
• หลักสูตร พี่เลี้ยงทางการพยาบาลในฐานะโค้ช (Nurse Mentor)

•
•
•
•

หลักสูตร สมองคิดบวก สร้างแรงจูงใจในการทางาน (Positive Brain for Positive Thinking)
หลักสูตร ปลุกสมอง สร้างผลงานให้องค์กร (Better Brain Better You)
หลักสูตร เข้าใจความแตกต่าง เพื่อสร้างความสาเร็จร่วมกัน (Work with DISC)
หลักสูตร เริ่มต้นด้วยการฟัง เพิ่มพลังจูงใจในการนาเสนอ (Start with Listening For Influence
Presentation)
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•
•
•
•

หลักสูตร การสื่อสารสู่สมองเพื่อสร้างผลลัพธ์และความสัมพันธ์ที่ดี (Brain to Brain Communication)
หลักสูตร คิดด้วยสมองของผู้นา เพื่อความสาเร็จไปด้วยกัน (Neuro-Leadership for All Success)
หลักสูตร พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความสาเร็จร่วมกัน (All Gen All Success)
หลักสูตร ยุติข้อขัดแย้งด้วยพลังเชิงบวก (Positive Conflict Resolution)

• หลักสูตร การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลลัพธ์ (Creative Problem Solving)
• หลักสูตร สมองเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรม (Creative and Innovative Brain)
• หลักสูตร คิดเป็นระบบ ค้นพบความสาเร็จ ด้วยสมอง 4 ด้าน (Whole Brain Thinking for System
Thinking)
• หลักสูตร คิดเชิงวิเคราะห์ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ (Analytical Brain and Thinking)
• หลักสูตร การตั้งเป้าหมายและการวางแผนกลยุทธ์ (Goal Setting and Strategic Planning)

•
•
•
•
•

หลักสูตร ออฟฟิศนี้ ไม่มีโรค (Office No Syndrome)
หลักสูตร การบริหารความเครียดเพื่อความสุขและความสาเร็จ (Happy Brain at Work)
หลักสูตร สร้างสมดุลความสุขกับความสาเร็จในการทางาน (Stress and Happy Balancing)
หลักสูตร ปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด พิชิตโรค (Coach Your Health)
หลักสูตร ดูแลสมอง ปกป้องความสาเร็จ (Care Your Brain)
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หลักสูตร

องค์กร

หลักสูตรด้านการสอนงานและการโค้ชเพื่อการพัฒนาทีมงาน (Team Improvement)
หลักสูตร Train the Trainer

หลักสูตร Teach Train Coach

หลักสูตร Nurse Mentor as Coach

หลักสูตร On the Job Training
หลักสูตร Coaching Skill
หลักสูตร Life & Performance Coaching
หลักสูตร Coaching and Mentoring













บริษทั น้าตาลทรายมิตรผล จากัด
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
บริษทั กุลธรเคอร์บี้ จากัด (มหาชน)
บริษทั Standard Can
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
บริษทั ไฮเทค นิชชู
บริษทั พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จากัด
โรงพยาบาลพญาไท
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลวิชัยเวช
บริษทั Fisher & Paykel Appliances (Thailand) Co., Ltd.

 บริษทั อุบลไบโอเอทานอล
 บริษทั แล็บเทคเอนจิเนียริง่ จากัด
 บริษทั พานาโซนิค (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั อลูคอน จากัด (มหาชน)
บริษทั ซี. เอส. ไอ. (ประเทศไทย)
บริษทั เคทีอี
บริษทั แซมซั่น คอนโทรลส์ จากัด

หลักสูตร DISC Coaching







หลักสูตร จิตวิทยาสร้างแรงจูงใจในการทางาน

 สานักงานอัยการสูงสุด

หลักสูตร How about Coaching

 สภาการพยาบาล
 สถาบันพระปกเกล้า (สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล)
 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

หลักสูตร Leader as Coach
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หลักสูตรด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง (Task Improvement)
หลักสูตร Positive Brain for Positive Thinking

หลักสูตร Positive Attitude

หลักสูตร Better Brain Better You
หลักสูตร Supervisory Skill
หลักสูตร EQ
หลักสูตร Communication and Connection
















บริษทั การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
บริษทั Isuzu Technical Center of Asia Co., Ltd.
บริษทั เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์จากัด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บริษทั ไทยเฟิง
บริษทั เคทีอี
บริษทั Thai Union Frozen Products PCL. (TUF)
บริษทั อิชิตัน
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชันแนล สมุทรสาคร
บริษทั กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จากัด
บริษทั โอเอ็มจี อินเตอร์เนชันแนล จากัด
บริษทั ซาครอส (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เอกชัย สาลี่สุพรรณ จากัด
บริษทั NTT Communications

 บริษทั กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
 บริษทั จากัด ซีเอ็มเคอินเตอร์เทรด/คิวมาร์เก็ตติ้ง
 บริษทั ไทยคาร์ตอน

หลักสูตร Leadership within You

บริษทั ฮอนด้า ล็อค ไทย จากัด
บริษทั เอื้อวิทยา (UWC)
บริษทั Thai Plastic Bags Industries Co., LTD.
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หลักสูตร Service Mind

 โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

หลักสูตร All Generation All Success

 บริษทั Platinum Group

หลักสูตร Cross Functional Working

 กรมควบคุมมลพิษ

หลักสูตร Brain Based Leadership
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หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด (Think Improvement)
หลักสูตร Coaching for Innovation
หลักสูตร Goal Setting and Strategic Planning

 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาสและภูมิสารสนเทศน์
(GISTDA)
 องค์การค้าสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

หลักสูตรด้านการพัฒนาและดูแลสุขภาพ (Health Improvement)
หลักสูตร Office No Syndrome
หลักสูตร Fit You before Checkup
หลักสูตร Coach Your Health
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 บริษทั จากัด ฮาชเคมโลจิสติกส์แมเนจเมนท์
 บริษทั Kluber Lubrication
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)





กรมการปกครอง
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
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เรามักจะมีความคิดสร้างสรรค์ตอนกาลังทาอะไร และมักเกิดในสถานที่ไหนครับ
ตามหลักการที่สมองจะสร้างความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ดีนั้น จะต้องมี
องค์ประกอบของ “ความสุขเล็กๆ ผ่อนคลาย และรู้สึกปลอดภัย” เราจึงมักคิดสร้างสรรค์ สร้างแนวคิดใหม่ๆ ได้
ตอนอยู่ในรถ ในห้องน้า มากกว่าห้องประชุม หรือตอนเราไปงานเลี้ยงสังสรรค์
ดังนั้นบรรยากาศในการเรียนรู้จะไม่ได้เน้นทาให้ผู้เรียน สนุก และติดอยู่กับบรรยากาศ แต่จะสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่มี ความสุข สงบ และผ่อนคลาย ไม่เครียด เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผู้เข้าอบรมพร้อมจะคิด
และพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างอย่างสร้างสรรค์
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