
การวางแผนการเปล  ียนแปลง

การเร ยีนร  ูการเปล  ียนแปลง

การจ ดัการการเปล  ียนแปลง

CM - Change Management
(การจ ดัการการเปล  ียนแปลง)

การสร างความร  ูใหม 

การจ ดัเก บ็ความร ู 

การกระจายความร  ู

KM - Knowledge Management
(การจ ดัการความร  ู)

การประเม ินความเส  ียง

การเตร ยีมระบบรองร บัความเส  ียง

RM - Risk Management
(การจ ัดการความเส  ียง)

การฝ กึอบรมบ คุลากร

การเร ยีนร  ูตลอดช วี ติ

การเพ  ิมสมรรถนะบ คุลากร

HRM - Human Resources
Management (การจ ดัการทร พัยากรมน ษุย )

การรวบรวมสารสนเทศ

การจ ัดหมวดหม ู 

การปร ับปร งุสารสนเทศ

IM - Information Management
(การจ ดัการสารสนเทศ)

การฟ งัเส ียงล ูกค า

การปร บัปร งุระบบเพ ื อล กูค า

ให ล ูกค าเป น็คนจ ดัการ
,ความส มัพ ันธ 

CRM - Customer Relation
Management (การจ ดัการล กูค าส ัมพ นัธ )

การจ ดัการทร พัยากรโครงการ

การควบค มุกำก ับโครงการ

การประเม นิผลโครงการ

PM  - Project Management
(การบร หิารโครงการ)

การพ ัฒนาระบบท  ีย ั งย นื

การสร างมาตรฐานแบบถ วนท ั ว

การสร างคนค ุณภาพขององค กร

QM  - Quality Management
(การบร หิารค ณุภาพ)

การเป ดิโอกาสในการนำเสนอความค ดิ
ท ี หลากหลายจากสมาช กิองค กร

การระดมความค ดิเห น็
จากสมองท กุคนในองค กร

IM - Ideas Management
(การจ ดัการความค ิด)

สำค ญักว า ทำก อน

การวางแผนก อนลงม อืทำ
ใช หล กัการ 20 เพ  ือ 80

TM - Time Management
(การจ ดัการเวลา)

บร หิารการม ีส วนร วม

การเร ียนร  ูร วมก ันในท มี

TM - Team Management
(การบร หิารท ีมงาน)

           11 XMs 
       for Leader
        การจ ัดการ 
        11 ประการ
              ท ี ผ ู นำ
        ต องเร ียนร ู 

ร ู ท ันความเส ี ยง

ร ู ท ันการเปล ี ยนแปลง

ใช  เวลาอย  างค ุ มค า

สร  างท ีมประส ิทธ ิภาพส ู ง

ใช  เพ ื อการต ัดส ินใจ

สร  างป ัญญาขององค กร

ให ล  ูกค  าม  ีบทบาท #1

ร ักษามน ุษย ทองคำ

ค ุณภาพค ือความอย ู รอด

ใช  งบ/เง ินให ค ุ มค า

Idea Are Free
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