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สถานทีอ่บรม :  โรงแรมในกรงุเทพและ จ.ชลบุร ี

 

 

 
No. หลกัสูตร 

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Qct Nov Dec 
 Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date 

 

01 

การแกปั้ญหาดว้ยเทคนิค 8D Report 
(Problem Solving by 8D Report)   

          

 วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สิรนุิตานนท ์  25      26     
 คณุภาพของสนิคา้เป็นปัจจยัส าคญัตอ่การประสบความส าเรจ็ขององคก์ร และเพือ่ความยั่งยืน

ของธรุกจิ องคก์รตอ้งใหค้วามใส่ใจในการปรบัปรงุคณุภาพของผลติภณัฑ ์ 8D Report เป็น
แนวคดิและรปูแบบของการปรบัปรงุคุณภาพและลดตน้ทุน เหมาะส าหรบัองคก์รทีต่อ้งการ

 พฒันาคณุภาพอย่างเป็นระบบ    

         

 

02 

QC Story และเทคนิคการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ  
(QC Story for Systematic Problem Solving)   

          

 วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สิรนุิตานนท ์   18      16    
 คณุภาพของสนิคา้เป็นปัจจยัส าคญัตอ่การประสบความส าเรจ็ขององคก์ร และเพือ่ความยั่งยืน

ของธรุกจิ องคก์รตอ้งใหค้วามใส่ใจในการลดตน้ทุนสนิคา้ QC Story เป็นแนวคดิและรปูแบบ
ของการปรบัปรงุคณุภาพและลดตน้ทนุอย่างเป็นระบบ โดยสามารถเรยีนรูแ้ละสรา้งเป็นองค ์
ความรูพ้ืน้ฐานภายในองคก์รไดอ้ย่างด ี    

         

 

03 

การประยุกตใ์ช ้7 เครือ่งมอืควบคุมคุณภาพ 
(7 QC Tools Advance)   

          

 วทิยากร : อาจารยว์สิุทธิ ์ทบพกัตร ์    29      21   
 เคร ือ่งมอืควบคมุคุณภาพแตล่ะชนิดมวีตัถปุระสงคก์ารใชแ้ตกตา่งกนั ในการควบคมุคุณภาพ

ของผลติภณัฑห์รอืงานในระหวา่งกระบวนการตอ้งใชเ้คร ือ่งมอืหลายชนิดรว่มกนั โดยเฉพาะใน
งานปรบัปรงุคุณภาพ หลกัสูตรนีจ้ะไดเ้รยีนรูก้ารประยุกตใ์ชเ้คร ือ่งควบคมุคณุภาพทัง้ 7 ชนิด 

 และสามารถเชือ่มโยงการใชเ้คร ือ่งมอืไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ    

         

 

04 

การปรบัปรุงอย่างตอ่เน่ืองดว้ยวงจร PDCA 
(Continuous Improvement with PDCA Cycle)   

          

 วทิยากร : อาจารยว์สิุทธิ ์ทบพกัตร ์      24      23 
 เจา้ต ารบัแห่งวงการควบคมุคณุภาพมหีลายท่าน แตค่งไม่มใีครทีไ่ม่รูจ้กั ดร.เดมมิง่ (Deming) 

ผูท้ี่แนะน าใหค้นญีปุ่่ นรูจ้กัวงจรการควบคมุคณุภาพที่ท าใหเ้กดิการปรบัปรงุอย่างตอ่เน่ือง ซ ึง่
ตอ่มาผูบ้รหิารชาวญีปุ่่นไดม้กีารพฒันาวงจรดงักล่าว เพือ่ท าใหเ้กดิการแกปั้ญหาเชงิจดัการ

 ส าหรบัการปรบัปรงุอย่างตอ่เน่ือง และเรบีกชือ่วางจร PDCA นีว้า่ “วงจรเดมมิง่”    
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05 

การออกแบบแผ่นตรวจสอบใหไ้ดผ้ลในเชงิปฏบิตั ิ 
(Effective Design of Check Sheet)   

          

 วทิยากร : อาจารยว์สิุทธิ ์ทบพกัตร ์        26     
 แผ่นตรวจสอบเป็นเคร ือ่งมอืควบคมุคณุภาพชนิดหน่ึงใน 7 QC Tools มแีนวคดิ ความหมาย 

ประเภท และการใหว้ตัถปุระสงคก์ารใชอ้ย่างชดัเจน การประยุกตใ์ชแ้ผ่นตรวจสอบใหเ้กดิผลใน
เชงิปฏบิตัแิละมปีระสทิธภิาพอย่างสูง ผูใ้ชต้อ้งมแีนวคดิของการออกแบบแผ่นตรวจสอบ ซึง่
หลกัสตูรนีส้อนโดยวทิยากรทีม่คีวามเช ีย่วชาญดา้นการใชเ้คร ือ่งมอืควบคุมคณุภาพ    

         

 

06 

การคดิเชงิตรรกะและการแกปั้ญหาเชงิระบบ  
(Logical Thinking and Systematic Problem Solving)   

          

 วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สิรนุิตานนท ์   4      9    
 เรยีนรูก้ารคดิทีม่ลี าดบัและขัน้ตอนในเร ือ่งราว เหตกุารณ ์ หรอืประเด็นปัญหาที่ตอ้งการแกไ้ข 

สามารถประเมนิสถานการณท์ีเ่ป็นอยู่ และสามารถวเิคราะหถ์งึความสมัพนัธท์ี่เกดิขึน้ซ ึง่กนัและ
กนัในแต่ละขัน้ตอน พรอ้มหาแนวทางหลกีเลีย่งหรอืป้องกนัอปุสรรคที่อาจเกดิขึน้ เพือ่คน้หา

 วธิกีารทีเ่หมาะสมทีส่ดุส าหรบับรรลเุป้าหมาย    

         

 

07 

การคดิแกปั้ญหาและการตดัสนิใจ 
(Problem Solving and Decision Making)   

          

 วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สิรนุิตานนท ์    29      21   
 เรยีนรูห้ลกัการส าคญัของการคดิแกปั้ญหาและตดัสนิใจ ไดแ้ก ่ ความชดัเจนของปัญหาและ

ความชดัเจนตอ่วธิแีกปั้ญหา ปัญหาแตกตา่งกนัย่อมมวีธิกีารแกแ้ตกตา่งกนั ในแต่ละวธิกีารมี
ความเป็นไปไดแ้ละผลลพัธส์งูต ่าไม่เท่ากนั โดยเรยีนรูก้ระบวนการแกปั้ญหาอย่างเป็นขัน้เป็น

 ตอน พรอ้มดว้ยเคร ือ่งมอืและเทคนิคทีจ่ าเป็น    

         

 

08 

การคดิเชงิระบบเพือ่การแกปั้ญหาและตดัสนิใจ  
(Systematic Thinking for Problem Solving and Decision Making)   

          

 วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สิรนุิตานนท ์      24      23 
 การค านึงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากทางเลอืกเป็นหวัใจส าคญัของความคดิเชงิระบบ เขา้ใจ

กลไกของความคดิเชงิระบบ การก าหนดทางเลอืกทีห่ลากหลายเพือ่บรรลุการแกปั้ญหา การ
วเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิขึน้พรอ้มสรา้งแนวทางป้องกนั ประยุกตร์วมทุกสิง่ดว้ย "ตาราง
ประกอบการตดัสนิใจ"       
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09 

ความคดิเชงิออกแบบ 
(Design Thinking)   

          

 วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สิรนุิตานนท ์        18     
 เรยีนรู ้3 ขัน้ตอนของความคดิเชงิออกแบบคอื การเขา้ใจปัญหา การสรา้งสรรคค์วามคดิ และ

การสรา้งแบบจ าลองส าหรบัทดสอบพฒันา โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ตอบโจทยก์ารแกปั้ญหาใน
มมุมองของผูใ้ชง้าน (Pain Point of User) ดงัน้ันการพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์หม ่ๆ และ

 การออกนอกกรอบความคดิเดมิจงึเป็นสาระส าคญัหลกัของความคดิเชงิออกแบบ    

         

 

10 

การคดิเชงิวเิคราะหแ์ละเทคนิคแกปั้ญหา 
(Analytical Thinking and Problem Solving Techniques)   

          

 วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สิรนุิตานนท ์          7   
 ความคดิเชงิวเิคราะหเ์ป็นพืน้ฐานของหลายความคดิ หลกัสตูรนีจ้ะเขา้ใจความหมายของการ

คดิเชงิวเิคราะหท์ีเ่น้นความสามารถในการจ าแนกแจกแจงองคป์ระกอบตา่ง ๆ ของสิง่ใดสิง่หน่ึง
หรอืเร ือ่งใดเร ือ่งหน่ึง และหาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลระหวา่งองคป์ระกอบเหลา่น้ัน เพือ่คน้หา

 สาเหตทุีแ่ทจ้รงิของสิง่ทีเ่กดิขึน้ โดยเรยีนรูก้ระบวนการวเิคราะหอ์ย่างเป็นขัน้ตอน    

         

 

11 

การบรหิารผลการปฏบิตังิานเชงิกลยุทธ ์
(Strategic Performance Management)   

          

 วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สิรนุิตานนท ์      17       
 การบรหิารผลการด าเนินงานของพนักงานทีม่ผีลกระทบตอ่ผลงานระดบัแผนกหรอืหน่วยงาน 

และระดบัองคก์รทีม่คีวามสอดคลอ้งซึง่กนัและกนัในเชงิกลยุทธ ์ โดยพจิารณาการวดัผลและ
 ประเมนิผลทัง้ปัจจยัในเชงิพฤตกิรรม (Competency) และปัจจยัเชงิตวัเลข (KPI)    

         

 

12 

การสรา้งค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รทีม่ปีระสทิธผิล 
(Core Value & Organizational Culture)   

          

 วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สิรนุิตานนท ์         2    
 คา่นิยม คอื “สิง่ที่มคีณุคา่แลว้บุคคลยอมรบัไวเ้ป็นความเช ือ่หรอืรบัไวเ้ป็นความรูส้กึนึกคดิของ

ตนเอง และสง่ผลตอ่การแสดงออกทางพฤตกิรรม” ทุกองคก์รมคีา่นิยมหลกั (Core Values) ที่
อยากใหทุ้กคนน าไปปฏบิตั ิ ดว้ยเหตุผลวา่ธรุกจิจะประสบความส าเรจ็ตอ้งอาศยัพนักงานเป็น
แรงขบัเคลือ่น ดงัน้ันพนักงานทีท่ างานรว่มกนัตอ้งมคีวามเช ือ่ ความคดิ พฤตกิรรม และอปุนิสยั

 สอดคลอ้งกนัจงึจะท างานรว่มกนัไดด้ ีหรอืเรยีกวา่มคีา่นิยมทีค่ลา้ยคลงึกนั    
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13 

การพฒันาองคก์รดว้ยแนวคดิ OKRs 
(Organizational Development by OKRs)   

          

 วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สิรนุิตานนท ์       1      
 “Objective and Key Results” (OKRs) มพีืน้ฐานมาจากการบรหิารเชงิวตัถปุระสงค ์

(Management by Objectives – MBO) แตไ่ดม้กีารปรบัหลกัการ 3 ประการทีส่ าคญั เป็น
เคร ือ่งในการพฒันาองคก์รดว้ยแนวคดิการตัง้เป้าหมายหรอืวตัถปุระสงคท์ีไ่ม่ใชง่านประจ าทีท่ า
อยู่แลว้ แตเ่ป็นเป้าหมายใหมท่ีท่ าใหต้นเอง แผนก และองคก์รเตบิโตไดสู้งขึน้      

         

 

14 

การบรหิารทรพัยากรบุคคลส าหรบัผูจ้ดัการตามสายงาน 
(HR for non - HR)   

          

 วทิยากร : อาจารยจ์ารุวด ีปวรนิทรพ์งษ ์   18      16    
 ผูจ้ดัการตามสายงานย่อมมคีวามเช ีย่วชาญในงานของตนเอง แตอ่าจขาดแนวคดิของการ

บรหิารลกูนอ้งดว้ย "หลกัการพืน้ฐานของการบรหิารทรพัยากรบุคคล" ซึง่มวีตัถปุระสงคใ์ห ้
ผูจ้ดัการตามสายงานสามารถ "เก็บรกัษา" พนักงานทีม่ศีกัยภาพไวก้บัองคก์รได ้ และ "สรา้ง

 แรงจงูใจ" ใหพ้นักงานทุ่มเทการท างานไดอ้ย่างเต็มที่    

         

 

15 

การบรหิารการเงินส าหรบัผูจ้ดัการตามสายงาน 
(Finance for Non-Finance)   

          

 วทิยากร : อาจารยธ์เนศ นวะบุศย ์     20      18  
 องคก์รตอ้งม ี 3 องคป์ระกอบหลกัทีแ่ข็งแกรง่คอื การผลติ การขาย และการบญัชแีละการเงนิ 

ผูบ้รหิารตามสายงานทีไ่มเ่กีย่วขอ้งโดยตรงทางดา้นการบญัชแีละการเงนิ ไมค่วรทิง้
ความส าคญันี ้ควรมคีวามเขา้ใจหลกัการต่าง ๆ เชน่ การวเิคราะหง์บการเงนิ เพือ่ประกอบการ
ตดัสนิใจทางธรุกจิไดอ้ย่างถูกตอ้ง    

         

 

16 

การพฒันาภาวะความเป็นผูน้ าของผูจ้ดัการ  
(Enhancing Leadership Presence for Manager)   

          

 วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สิรนุิตานนท ์     20      18  
 ภาวะความเป็นผูน้ าของผูจ้ดัการสามารถตรวจสอบไดด้ว้ย “การยอมรบั” และ "ความรว่มมอื" 

ในการปฏบิตังิานของลกูน้องดว้ยความเต็มใจ การสรา้งการยอมรบัใหเ้กดิขึน้ดว้ยแนวคดิ 
"บนัไดสูภ่าวะผูน้ า 5 ระดบั" ของ John C Maxwell พรอ้มกบัพฒันาคณุสมบตั ิ8 ประการ ที่

 จ าเป็นตอ่การเสรมิสรา้งภาวะความเป็นผูน้ า       
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17 

การพฒันาทกัษะหวัหน้างานยุคใหม่  
(Supervisory Skill Development)   

          

 วทิยากร : วทิยากรสถาบนัฯ   18      16    
 “การยอมรบั” ในตวัหวัหน้างานส่งผลต่อความเต็มใจและรว่มมอืในการปฏบิตังิาน หลกัสูตรนี้

เนน้วางกรอบแนวคดิของการพฒันาทกัษะทีห่วัหน้าควรมใีนดา้นเทคนิค ดา้นมนุษย ์ และดา้น
การคดิและตดัสนิใจในระดบัหวัหนา้งาน ฝึกอบรมดว้ยกระบวนการโคช้ช ิง่ทีใ่หผู้เ้รยีนส ารวจ

 ตนเองในดา้นต่าง ๆ    

         

 

18 

การพฒันาคุณสมบตัขิองหวัหนา้งานระดบัตน้ 
(Junior Supervisor Skill Development)   

          

 วทิยากร : วทิยากรสถาบนัฯ    29      21   
 หวัหนา้งานทีเ่พิง่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหม่ ซ ึง่มาจากพนักงานระดบัปฏบิตักิารทีม่คีวามเช ีย่วชาญใน

งานสงู ส่วนใหญ่มกัไมม่กีารเตรยีมตวัมากอ่น เมือ่ขึน้มาด ารงหวัหน้างานใหม่ จะประสบปัญหา
 การวางตวัและปัญหาการดแูล ปกครอง บรหิารลูกนอ้ง    

         

 

19 

เตรยีมความพรอ้มก่อนกา้วสู่ต าแหน่งหวัหน้างาน 
(Preparation for New Supervisor)   

          

 วทิยากร : วทิยากรสถาบนัฯ     20      18  
 หวัหนา้งานทีเ่พิง่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหม่ ซ ึง่มาจากพนักงานระดบัปฏบิตักิารทีม่คีวามเช ีย่วชาญใน

งานสงู ส่วนใหญ่มกัไมม่กีารเตรยีมตวัมากอ่น เมือ่ขึน้มาด ารงหวัหน้างานใหม่จะประสบปัญหา
การวางตวั และปัญหาการดแูลและปกครองลูกนอ้ง หลกัสตูรนีเ้นน้การวางกรอบแนวคดิในการ

 เตรยีมความพรอ้มใน 10 ความสามารถหลกั (Competency) ทีห่วัหน้าใหมค่วรมี    

         

 

20 

ทกัษะส าคญัของผูจ้ดัการ 4.0 
(Modern Manager 4.0)   

          

 วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สิรนุิตานนท ์       22      
 ผูจ้ดัการเป็นผูท้ างานใหส้ าเรจ็โดยอาศยับคุคลอืน่ และเป็นผูร้บัผิดชอบผลการปฏบิตังิานของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผลส าเรจ็ของหน่วยงาน ดงัน้ันทกัษะจงึควรมากกว่าหวัหนา้งานระดบัตน้ 
หลกัสตูรนีเ้นน้วางกรอบแนวคดิของการพฒันาทกัษะทีผู่จ้ดัการควรมใีนดา้นเทคนิค ดา้น
มนุษย ์ และดา้นการคดิและตดัสนิใจ ฝึกอบรมดว้ยกระบวนการโคช้ชิง่ทีใ่หผู้เ้รยีนส ารวจตนเอง

 ในดา้นต่าง ๆ    
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21 

การโคช้เพือ่เพิม่ผลการปฏบิตังิาน  
(High Performance Coaching and Feedback)   

          

 วทิยากร : อาจารยจ์ารุวด ีปวรนิทรพ์งษ ์       22      
 องคก์รตอ้งการผลการปฏบิตังิานทีส่งูขึน้จากพนักงาน หวัหนา้งานหรอืผูบ้รหิารยุคใหม่ควรให้

ความส าคญักบัทกัษะการโคช้ (Coaching Skill) เน่ืองจากทกัษะดงักลา่วสามารถพฒันา
ลกูนอ้งใหม้ผีลการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ ท างานผิดพลาดนอ้ยลง ส่งเสรมิใหลู้กนอ้งใชค้วามคดิและ
ศกัยภาพของตนเองน าไปแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง สรา้งสรรคผ์ลงานทีม่คีณุภาพมากขึน้    

         

 

22 

การโคช้งานและระบบพีเ่ลีย้ง 
(Coaching and Mentoring Technique)   

          

 วทิยากร : อาจารยจ์ารุวด ีปวรนิทรพ์งษ ์         16    
 ศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิานเป็นสิง่ทีห่วัหน้างานตอ้งดงึออกมาใชใ้หม้ากทีสุ่ด กระบวนการโคช้ 

(Coaching Process) เป็นแนวทางทีท่รงประสทิธผิลในการก าจดัความเช ือ่ทีเ่ป็นขอ้จ ากดัใน
ตวัผูป้ฏบิตังิาน ท าใหผู้ป้ฏบิตังิานมเีป้าหมายทีช่ดัเจนมากขึน้ในการท างาน สง่ผลตอ่การใช ้

 ศกัยภาพในตนเองมากขึน้    

         

 

23 

กลยุทธพ์ฒันาตนเองดว้ยการโคช้ 
(Self - Coach for Goal)   

          

 วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สิรนุิตานนท ์            9 
 การพฒันาตนเองดว้ยหลกัการโคช้ เน้นการใชท้กัษะดา้นการตัง้เป้าหมาย การสรา้งแรงบนัดาล

ใจ การส ารวจตนเอง การตัง้ค าถามทรงพลงั (Powerful Question) การวดัผลการปฏบิตังิาน 
และการใหก้ าลงัใจตนเอง ซ ึง่ทัง้หมดลว้นมุ่งไปสูก่ารใชศ้กัยภาพตนเองใหส้งูขึน้ไปสูร่ะดบัที่ตนเอง

 ปรารถนาในชวีติ    

         

 

24 

จติวทิยาการสือ่สารและโน้มน้าวใจ 
(Leadership for Counseling and Motivation)   

          

 วทิยากร : อาจารยจ์ารุวด ีปวรนิทรพ์งษ ์  25      26     
 โดยธรรมชาตขิองมนุษยไ์มช่อบใหใ้ครต าหนิ ไมช่อบถูกบงัคบั ชอบไดร้บัค าชม ตอ้งการประสบ

ความส าเรจ็ และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตอ้งมาจากตนเอง หลกัสูตรนีเ้นน้สรา้งทกัษะการ
สือ่สารและโนม้น้าวใจเพือ่ตอบโจทยธ์รรมชาตขิองมนุษย ์และไดผ้ลงานตามทีต่อ้งการอกีดว้ย    
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25 

การพฒันาทกัษะการเป็นวทิยากรมอือาชพี  
(Train The Trainer)   

          

 วทิยากร : อาจารยธ์นายุทธ สิรนุิตานนท ์    22-23      14-15   
 เขา้ใจบทบาทและหนา้ทีข่องการเป็นวทิยากรทีด่ ีสามารถก าหนด"Mindset of Trainer" ได ้

อย่างถูกตอ้ง มกีารวางแผนและเตรยีมการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Training)                    
 มคีวามสามารถในการน าเสนอหรอืถ่ายทอดอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยหลกัการ 6P    

         

 

26 

การท างานเชงิรุกเพือ่การเพิม่ผลผลติ  
(Proactive Working)   

          

 วทิยากร : อาจารยจ์ารุวด ีปวรนิทรพ์งษ ์    29      21   
 การท างานเชงิรกุมคีวามแตกตา่งอย่างสิน้เชงิกบัการท างานเชงิรกุ ผูท้ างานเชงิรกุตอ้งมี

เป้าหมายทีช่ดัเจน มกีลยุทธแ์ละแผนด าเนินงานทีเ่หมาะสม มกีารวางแผนการท างานล่วงหนา้
 อย่างสม ่าเสมอ รวมไปถงึการคาดการณปั์ญหาทีอ่าจเกดิขึน้เพือ่วางแผนป้องกนัล่วงหนา้    

         

 

27 

การวางแผนและจดัล าดบัความส าคญังาน 
(Effective Planning and Work Priority)   

          

 วทิยากร : วทิยากรสถาบนัฯ     20      18  
 การเพิม่ผลผลติใหสู้งขึน้ (Productivity) ตอ้งอาศยัการตัง้เป้าหมายวา่ตอ้งการบรรลุเร ือ่ง

อะไรบา้ง จากน้ันจงึเขา้สูข่ ัน้ตอนของการวางแผนงาน และในการปฏบิตังิานควรค านึงถงึล าดบั
ความส าคญัของงานวา่ควรท าอะไรกอ่นหลงัเพือ่บรรลเุป้าหมายระยะสัน้และระยะยาว หลกัสูตรนี้

 จะไดเ้รยีนรูเ้คร ือ่งมอืและเทคนิคทีจ่ าเป็นตอ่การวางแผนและจดัล าดบัความส าคญัของงาน    

         

 

28 

การพฒันา AQ & EQ เพือ่สรา้งแรงจูงใจในการท างาน 
(Adversity & Emotional Quotient for Motivation)   

          

 วทิยากร : วทิยากรสถาบนัฯ      24      23 
 การประสบความส าเรจ็ในการท างาน ในการใชช้วีติ และมแีรงจงูใจในการท างานสูง ตอ้งเกดิจาก

การพฒันาแตล่ะ Quotient ใหสู้งขึน้อนัไดแ้ก ่IQ, EQ และทีส่ าคญัที่สดุคอื AQ (Adversity 
Quotient) โดย AQ คอื “ความสามารถในการพฒันาความฉลาดในดา้นการฟันฝ่าอุปสรรค 
และความยากล าบาก หรอืความฉลาดในการฝ่าวกิฤต” ซึง่ถอืวา่เป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดในการ
ประสบความส าเรจ็ในชวีติ    
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