People Development Solution

Proactive Workplace Solution
Proactive Workplace (Happy & Efficient Workplace)
People are key driver for every organization towards success. Many organizations come up with great strategy
and business model but fail on execution. Why?
Strategy execution does not mean just once, but the most challenging task for smart management is how to
establish a Proactive Mechanism to support strategy execution and make it last long as a cycle for continual
growth and engagement.
Upper Knowledge as your HR business partner, we understand business needs, especially issues said above.
With experience executive coaches, business consultants, and HR professionals, we dedicate to providing
customized solutions to help you establish/optimize Proactive Mechanism for continual growth, and make
your organization be a Proactive Workplace (Happy & Efficient Workplace)

Assessment Center

Development Center

Assess
• Personality Assessment
eg. workstyle DISC
• Competency Assessment
• Lean Assessment
• Gap Analysis
• Performance Management
KPI, Balanced Scorecard
Strategy Map

Develop
Consulting , Training, Coaching on
Brain Skills

Value Creation
Cycle

Optimizing Center

Attitude, Thinking, Memory, Strategy
People Skills

Leadership, Managerial, Communication

Business Improvement Skills

Lean, Risk Management, Performance
Management, Finance for non-finance
Optimize and follow up with “paperless” HRD platform
• Competency Assessment & Development Platform
• Training Management Platform
• Performance Management Platform
• Individual Development Plan (IDP) Platform
• Knowledge Management Platform
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People Development Solution

Our Signature Courses & Tools
Series of in-house/public workshops and HRD tools for Proactive Workplace

Self Leadership

Team Leadership

Upper Leadership

Everyone

Supervisor, Manager

Senior Manager up

Upper LEADERSHIP Leadership Development Series
่ ารพิชต
ิ เป้ าหมาย
กลุม
่ หลักสูตรเสริมสร ้างภาวะผู ้นํ า แรงจูงใจในการทํางาน แรงบันดาลใจสูก
่ วามสําเร็จ
Power to Success ® สร ้างพลังสูค
Unlock Your Performance

WorkStyle Coaching® ทักษะการโค ้ชและสือ่ สาร
The Effective Coaching Skill and Tool for Manager

Upper Manager® ทักษะบริหาร สําหรับหัวหน ้างานยุคใหม่
Essential Leadership & Supervisory Skills for New Manager

Leading Dynamic Team® จิตวิทยาการสร ้างแรงจูงใจให ้ทีมงาน
Energize your people and build a high performance team

Transcendental Leadership® ผู ้นํ าการเปลีย่ นแปลง
Inspiring and Influencing Change

The Powerful Team® หลักสูตร teambuilding เพือ
่ สร ้างผู ้นํ ารุ่นใหม่ในอนาคต
Team synergy for building future leaders
Upper STRATEGY Strategic Management Series
่ ารปฏิบต
กลุม
่ หลักสูตรเสริมสร ้างมุมมองสําหรับผู ้บริหาร เจาะลึกวิธค
ี ด
ิ กลยุทธ์การวางแผนและการถ่ายทอดสูก
ั ิ

360o Strategy Formulation® เทคนิคการคิดและวางกลยุทธ์
Crucial techniques and tools for smarter strategist

Strategic Management
กระบวนการคิดและทําแผนกลยุทธ์
Crisis Management กลยุทธ์พลิกวิกฤต
Turnaround Strategy for Business Recovery
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People Development Solution

Our Signature Courses & Tools
Series of in-house/public workshops and HRD tools for Proactive Workplace

Self Leadership

Team Leadership

Upper Leadership

Everyone

Supervisor, Manager

Senior Manager up

Upper COMMUNICATION Smart Communication Series
่ สาร การนํ าเสนอ การโน ้มน ้าว การเจราต่อรองธุรกิจ
กลุม
่ หลักสูตรเสริมสร ้างประสิทธิภาพในการสือ

Personality Decoder® รู ้ทันสไตล์ พิชติ ใจคน
WorkStyle DISC® for Effective Communication

High Impact Presentation®
การนํ าเสนออย่างมืออาชีพ

Winning Negotiation®
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองให ้ได ้ผลสําเร็จ

Upper BUSINESS Business Improvement Series
กลุม
่ หลักสูตรเพือ
่ การยกระดับคุณภาพการบริหารงาน และการพัฒนาองค์กรเชิงรุก

Performance Management and KPI Alignment Techniques
ระบบบริหารผลงานสมัยใหม่

Effective Compensation Management
การบริหารค่าจ ้างเงินเดือนอย่างมีประสิทธิผล

Competency Development
วิธก
ี ารสร ้างและพัฒนา Competency ในองค์กร

Enterprise Risk Management
่ งขององค์กรโดยรวม
การบริหารความเสีย

Finance for Non-finance People
Easy Finance & Accounting for Non-finance People

Effective Time Management
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
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People Development Solution

Our Signature Courses & Tools
Series of in-house/public workshops and HRD tools for Proactive Workplace

Self Leadership

Team Leadership

Upper Leadership

Everyone

Supervisor, Manager

Senior Manager up

Upper INNOVATION Innovation Series
กลุม
่ หลักสูตรเพือ
่ จุดประกาย ปรับเปลีย
่ นวิธค
ี ด
ิ สร ้างวัฒนธรรมองค์กรเพือ
่ การให ้บริการทีส
่ ร ้างสรรค์และเอือ
้ ต่อการผลิตนวัตกรรม
่ งค์กรแห่งนวัตกรรม ด ้วยหัวใจผู ้ประกอบการ
Passion to Innovation® ฉีกกรอบสูอ
Smart Entrepreneurship for Innovative Organization

Value Innovation Strategy กลยุทธ์เจาะช่องว่างและสร ้างตลาดใหม่
Opportunities in untapped market and AEC Impact

Creative Service Mind® เติมหัวใจ ใส่ความคิด พิชติ ใจลูกค ้า
Better customer impression and relationship

Managing New Product/Service การบริหารโครงการเพือ
่ พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่
Project management for new product/service development
่ วัตกรรม
Knowledge Management การจัดการความรู ้ (ภาคปฏิบต
ั )ิ เพือ
่ ต่อยอดสูน
How to develop and extend KM to Innovation?
Upper BRAIN Brain Skill Series
กลุม
่ หลักสูตรพัฒนาทักษะสมอง สําหรับคนทํางาน

Maximize Your Brain Power® เพิม
่ พลังสมอง เพิม
่ ประสิทธิภาพการทํางาน
Better Memorization & Higher performance

Maximize Your Creative Thinking Power®
ิ ปั ญหา อย่างสร ้างสรรค์
เพิม
่ พลังความคิด พิชต

Systematic Thinking การคิดเป็ นระบบครบวงจร
for effective decision making & project management
Positive Mindset Power for Creating Happy Workplace
พลังความคิดบวก เพือ
่ บริษัท ความสุข ไม่จํากัด
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Upper Assessment Tool

People Development Solution

ั
่ ยถอดรห ัสศกยภาพภายใน
เครือ
่ งมือชว

Upper Assessment – for Development
เครือ
่ งมือประเมินในหมวด Development ได ้แก่
Development Insights for IDP
เป็ นเครือ
่ งมือทีช
่ ว่ ยในการพัฒนาตนเองได ้ตรงตามคุณลักษณะหรือตัวตนของตัวเอง เสริม
ความมัน
่ ใจในจุดแข็งและกระตุ ้นเตือนให ้ปรับปรุงจุดอ่อน สร ้างการรับรู ้ในสงิ่ ทีต
่ นขาดหรือ
บกพร่องในการทํางานตําแหน่งงานนัน
้ ๆ สามารถมองเห็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ิ ธิภาพ และลดทอนข ้อจํากัดของตัวเอง องค์กรหรือหัวหน ้าสามารถใชเป็
้ นจุดเริม
ประสท
่ ต ้น
ในการยกระดับบุคลากรให ้เป็ น Potentials Employee อีกทัง้ ยังเป็ นการให ้ความชว่ ยเหลือ
พัฒนาการของพนักงานรายบุคคลได ้อย่างตรงจุดอีกด ้วย
360 Degree
เป็ นเครือ
่ งมือการประเมินข ้อมูลป้ อนกลับแบบ 360 องศา โดยผู ้ประเมินทีห
่ ลากหลาย
ได ้แก่ ผู ้บังคับบัญชาโดยตรง ผู ้บังคับบัญชาเหนือถัดขึน
้ ไป เพือ
่ นร่วมงานภายในหน่วยงาน
เพือ
่ นร่วมงานภายนอกหน่วยงาน ผู ้ใต ้บังคับบัญชา ลูกค ้าภายใน ลูกค ้าภายนอก และ
ประเมินตนเอง การประเมินลักษณะนีจ
้ งึ เป็ นกระบวนการทีท
่ ําให ้เกิดการรับรู ้ข ้อมูลของ
ตนเองทีม
่ าจากรอบทิศทาง
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ั
่ ยถอดรห ัสศกยภาพภายใน
เครือ
่ งมือชว

Upper Assessment – for Selection
เครือ
่ งมือประเมินในหมวด Selection ได ้แก่
Selection Insights
เครือ
่ งมือประเมินสําหรับชว่ ยในการคัดเลือก สรรหาบุคลากรทีเ่ หมาะสมกับหน่วยงานและ
องค์กร นอกเหนือจากการทดสอบความรู ้ ทฤษฎี ทักษะเฉพาะทาง ผลการประเมินด ้วย
เครือ
่ งมือ Selection Insights นีส
้ ามารถชว่ ยคัดกรองบุคคลทีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะทีต
่ ้องการ
ิ ธิภาพ อีกทัง้ ชว่ ยออกแบบ
(Potential Candidate) ออกจากกลุม
่ ผู ้สมัครได ้อย่างมีประสท
้
ั ภาษณ์ให ้เหมาะสมกับคุณลักษณะบุคคลของผู ้สมัคร เพือ
แนวทางคําถามทีใ่ ชในการส
ม
่ ให ้
ได ้ข ้อบ่งชเี้ กีย
่ วกับทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม และมุมมองต่อสงั คมแวดล ้อมของผู ้สมัครที่
ั เจนยิง่ ขึน
ั ภาษณ์
ชด
้ ในขณะทีท
่ ําการสม
Job Matching
เครือ
่ งมือชว่ ยวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะของบุคคลทีต
่ ้องการในตําแหน่งงาน กับ
คุณลักษณะบุคคลของผู ้สมัครงาน โดยรายงานผลเชงิ วิเคราะห์ความสอดคล ้องระหว่าง
่ ในการมีปฏิสม
ั พันธ์ของ
คุณลักษณะคาดหวังจากองค์กรและคุณลักษณะของผู ้สมัคร เชน
ื่ สาร ประสานงาน รูปแบบทีถ
ิ ใจ พฤติกรรมถนัดในการ
บุคคล การสอ
่ นัดในการตัดสน
ิ ใจในการ
ตอบสนองต่อสงั คมแวดล ้อม เป็ นต ้น เพือ
่ ประกอบการพิจารณาและตัดสน
คัดเลือก
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People Development Solution

Applied WorkStyle DISC Series
Training Courses

Creative Service Mind®

For custom er im pression and better relationship

People Development Solution

่ วามคิด พิชต
ิ ใจลูกค้า
เติมห ัวใจ ใสค

Benefits from the program

Reading customer’s style | Creativity in Customer Service and Sales
สงิ่ เล็กๆ ทีส
่ ร้างความประท ับใจยิง่ ใหญ่
้ การหรือซอ
ื้ ซํ้า
การสร ้างความประทับใจและรอยยิม
้ นํ ามาซงึ่ การใชบริ
ั พันธ์ทด
(repeat order) และสร ้างความสม
ี่ รี ะหว่าง brand ของคุณกับลูกค ้า
แต่
ั พันธ์ทด
• ความสม
ี่ เี หล่านีจ
้ ะยั่งยืนได ้อย่างไร ?
• ทําอย่างไรให ้คนของคุณ กล ้าคิด และ “ใสใ่ จในรายละเอียด” เพือ
่
ให้บริการได้เกินกว่าทีล
่ ก
ู ค้าคาดหว ัง ?
หากคุณหรือคนในองค์กรกําลังมองหาสงิ่ ต่อไปนี้ workshop นีช
้ ว่ ยคุณได ้
▲ การกระตุ ้นจิตสํานึกในการให ้บริการ
▲ การสร ้างบรรยากาศเชงิ บวกเพือ
่ ดึงองค์ความรู ้และประสบการณ์ของ
แต่ละคนมาต่อยอดและพัฒนาเป็ นความคิดสร ้างสรรค์ของทีมงาน
ื่ สารได ้อย่างมี
▲ การวิเคราะห์สไตล์ของลูกค ้า เพือ
่ เข ้าใจเชงิ ลึก สอ
ิ ธิภาพ และเลือกวิธก
ประสท
ี ารบริการลูกค ้าเกินกว่าทีค
่ าดหวัง
Course length: 1 Day
Contact for Online Registration at www.UpperKnowledge.com

Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989

info@UpperKnowledge.com

Personality Decoder®

People Development Solution

WorkStyle DISC® for Better Communication & Relationship

รู ้ทนั สไตล์ พิชิตใจคน
Benefits from the program

How to Read People | Effective Communication Skill
ื่ สาร
เทคนิคการอ่านสไตล์และสอ
ั
เพือ
่ สร้างความสมพ ันธ์ทด
ี่ แ
ี ละทํางานร่วมก ันอย่างมีความสุข
Course length: 1 Day
Outline

▲ ความแตกต่างของมนุษย์: บุคลิกภาพ (Personality)
▲ แนวคิดเกีย
่ วกับการรับรู ้ของมนุษย์ (Perception)
▲ การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง
(Self Assessment-Your Style)
▲ คุณลักษณะบุคคลใน 4 รูปแบบ (WorkStyle DISC® Model)
Workshop: การค ้นหาจุดแข็งและข ้อจํากัดของแต่ละคน
▲ เทคนิคการวิเคราะห์ คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู ้อืน
่
(Reading Others)
ื่ สารและประสานงานกับคน
▲ Workshop: รูปแบบการสอ
ประเภทต่างๆ เทคนิค การเข ้าคน

Contact for Online Registration at www.UpperKnowledge.com

Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989

info@UpperKnowledge.com

Upper Manager®

People Development Solution

Essential Leadership &
Supervisory Skills for
New Manager

ทักษะบริ หาร สําหรับหัวหน้างานยุคใหม่
Benefits from the program

Leadership | Coaching Skills
ผูจ
้ ัดการมือใหม่ ทําอย่างไรให้เก่งทงคน
ั้
เก่งทงงาน
ั้
ท่ามกลางกระแสการเปลีย
่ นแปลงทีร่ น
ุ แรงและรวดเร็ว หัวหน ้างานยุคใหม่ต ้องมีทงั ้
ความเก่งในตัวงานทีต
่ นรับผิดชอบ เก่งการบริหารทํางานผ่านผู ้คน และดูแลประสาน
ประโยชน์ให ้องค์กร
หัวหน ้างานยุคใหม่จงึ ควรมีความเข ้าใจและสามารถประยุกต์ใช ้ทักษะสําคัญ 3 ด ้าน
ซึง่ ก็คอ
ื
ด ้านการบริหารตนเอง (Self Mastery) ด ้านการบริหารทีม (Team
Management) และด ้านการบริหารผลงาน (Performance Management) เพือ
่
ยกระดับความสามารถและสร ้างประสิทธิภาพในตนเอง
หลักสูตรนีจ
้ ะช่วยให ้ผู ้เข ้าอบรม
▲ ตระหนักในบทบาทหน ้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน ้างานยุคใหม่
▲ เข ้าใจในคุณลักษณะของตนเองและผู ้อืน
่
▲ เข ้าใจในทักษะหัวหน ้างานทีจ
่ ําเป็ นสําหรับองค์กร
▲ ได ้เรียนรู ้ทัง้ ภาคแนวคิดและปฏิบต
ั ิ ผ่านทางกิจกรรมเพือ
่ การเรียนรู ้ การทําแบบ
ึ ษา สามารถนํ าเอาหลักการและความเข ้าใจเหล่านีไ้ ป
ประเมิน อภิปรายกลุม
่ และกรณีศก
ประยุกต์ใช ้ในได ้อย่างเหมาะสม เพิม
่ ขีดความสามารถของตนและทีมงาน
Course length:

2 Days

Contact for Online Registration at www.UpperKnowledge.com

Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989

info@UpperKnowledge.com

WorkStyle Coaching®
The Effective Coaching Skill and Tool for Manager

People Development Solution

ทักษะการโค้ ชลูกทีม และทักษะการสื่ อสารสํ าหรับหัวหน้ ายุคใหม่
Benefits from the program

Leadership communication | Coaching and feedback skill
Course length: 1 Day
Outline
▲ WorkStyle Coaching® via WorkStyle DISC ® model
▲ Leader as a coach
▲ The Art and Science of WorkStyle Coaching®
• การอ่านรูปแบบพฤติกรรมของคน (Reading people)
• การสงั เกต (Observation)
• การฟั ง (Listening)
• การตัง้ คําถาม (Questioning)
• การให ้ข ้อมูลป้ อนกลับ (Feedback)
▲ Coaching workshop and comments

Contact for Online Registration at www.UpperKnowledge.com

Upper Knowledge Hotline 02-730-5589, 089-129-8989

info@UpperKnowledge.com

