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“ ฝึ กอบรมด้ วยศาสตร์ และศิลป์ ทีป่ รึกษาการพัฒนาองค์ กร พร้ อมทีมอาจารย์
และบุคลากรมืออาชีพ เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ประสบการณ์ มากว่ า 20 ปี ”

บริการจากเรา (Our Services)
Training บริการฝึ กอบรม In-House & Public Training ด้ วยหลักสู ตรการพัฒนาเพิม่ ศักยภาพ
บุคลากรทุกองค์ กร ทุกระดับงาน เน้ นหลักการ “Implementation” นาไปใช้ งานจริง
Consultant บริการงานทีป่ รึกษาองค์ กร การจัดการงานบุคคล งานฝึ กอบรมพัฒนาระบบ
ประเมินผลปฏิบัติงานปลายปี สมรรถนะความสามารถ งานบริการ งานขาย กฎหมาย
Monitoring บริการติดตามประเมินความพึงพอใจลูกค้ า สาขา ความต้ องการสิ นค้ า บริการ
&Survey (กทม.และต่ างจังหวัด) เก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ด้วยเทคโนโลยีทนั สมัยรวดเร็วเทีย่ งตรง
Design # บริการรับออกแบบหลักสู ตร โปรแกรมพัฒนาพนักงาน โปรแกรมสร้ างวัฒนธรรม
องค์ กรSuccession Plan , Career Path ,Talent Management ,หลากหลายโปรแกรม
ตามกลุ่มเป้ าหมายองค์ กร
# รับจัดกิจกรรม Team Building , Group Outing , OD ,กิจกรรมสั นทนาการ
ตามเทศกาลและวันสาคัญ
Research บริการด้ านงานวิจัย พัฒนาบุคลากร องค์ กร สิ นค้ า สุ ขภาพ การตลาด สั งคม
ด้ วยนักวิจัยผู้ชานาญงานวิจัย มากประสบการณ์ ท้งั ภาครัฐและเอกชน
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม แผนกลูกค้ าสั มพันธ์ ออเรียนทอล ฟี นิกซ์ ”
เปิ ดทาการ จันทร์ -เสาร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. คุณปกรณ์ วชิ ญ์ /คุณตุ๊กตา โทร 081-5875686 , 091-4369887
89/302 M.1 Baromrajajonani Rd. ,T.Bangtoey,A.Sampharn,Nakornprathom 73210
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หลักสู ตร เทคนิคสร้ างแรงจูงใจโค้ชคนให้ ได้ ผลงาน (สาหรับผู้นา)
( Coaching and Motivation Technique For Leadership )
วิทยากร อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
วิทยากรและทีป่ รึกษาด้ านพัฒนาบุคลากร
วันทีอ่ บรม : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
โรงแรม I – Residence สี ลม กรุ งเทพฯ (ติดทางลง BTS ช่ องนนทรี)

Motivation
Coaching
Mentoring

ค่าใช้ จ่าย 2 วัน
ราคา 6,400 บาท (ไม่ รวม Vat )

หลักการและเหตุผล
ผูน้ ำที่เก่งคือผูท้ ี่เรี ยนรู ้กำรเปลี่ยนแปลง แสวงหำแนวทำงแก้ปัญหำตลอดเวลำ กำรใช้คำสัง่
อย่ำงเดียวไม่เพียงพอ ให้ผตู ้ ำมมีควำมกระตือรื อร้น ยำเกรง พร้อมใจทำงำนอย่ำงจริ งใจ กำรใช้หลักกำรสร้ำง
แรงจูงใจ(Motivation) ในกำรบริ หำรทีม กำรโค้ชลูกทีม ให้เขำเหล่ำนั้นดึงศักยภำพตนเอง ออกมำใช้ในกำร
พัฒนำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ทำให้ให้งำนทุกหน้ำที่บรรลุผล มีระบบ รวดเร็ ว เกิดควำมสำมัคคีเป็ น
อันหนึ่งอันเดียว งำนทุกงำนบรรลุเป้ ำหมำยได้โดยง่ำยดำย
หลักสู ตร “เทคนิคสร้ำงแรงจูงใจโค้ชคนให้ได้ผลงำนสำหรับผูน้ ำ ( Coaching and
Motivation Techniques For Leadership )” นี้ สร้ำงตัวหลักสู ตรขึ้น มำจำกประสบกำรณ์ในกำรเป็ นที่ปรึ กษำ
ด้ำนพัฒนำบุคลำกรและองค์กรจริ ง โดยพบว่ำ หัวหน้ำงำนหรื อผูจ้ ดั กำรส่ วนใหญ่ ไม่มีหลักกำรจูงใจทีมงำนที่
ดี ขำดเทคนิคกำรโค้ชสอนแนะที่ถูกต้องแก่ทีม ใช้กำรออกคำสั่ง(Directing)และกำรสอน(Teaching)งำนทัว่ ไป
ไม่มีวธิ ี คน้ หำศักยภำพลูกทีมแบบโค้ช(Coach)กระตุน้ ศักยภำพ ไม่สำมำรถสร้ำงภำพควำมสำเร็ จให้เขำ
เหล่ำนั้นเดินไปได้ถึงจุดหมำย
นับเป็ นหลักสู ตรที่เหมำะสมสำหรับผูน้ ำ หัวหน้ำ และผูจ้ ดั กำรทุกภำคธุรกิจ เรี ยนรู ้ เครื่ องมือ
สำคัญในกำรบริ หำรจูงใจคนสร้ำงผลงำน(Performance) ฝึ กตนเองให้เป็ นผูน้ ำที่ครองใจคนเมื่อเข้ำรับกำร
อบรมแล้ว จักสำมำรถนำแนวทำง เทคนิคที่ดีเยีย่ มไปใช้ในกำรบริ หำรตนเองและทีมงำน
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ทาไมจึงควรมาอบรมหลักสู ตรนี้
หลักสู ตร “เทคนิคสร้ างแรงจูงใจโค้ ชคนให้ ได้ ผลงาน ( Coaching and Motivation Techniques
For Leadership )” นี้ ช่ วยให้ หัวหน้ างานทุกท่ าน มีเทคนิคการสร้ างแรงจูงใจ(Motivation)ตนเอง ทีมงาน ช่ วย
บริหารงาน บริหารคนได้ ตรงคน ตรงใจ ตรงงาน ช่ วงฝึ กปฏิบัติเน้ นการฝึ กนาไปใช้ งานตามสภาวการณ์จริ ง เหมาะ
สาหรับผู้ทกี่ าลังค้ นหา แนวทางการบริหารทีมงาน ต้ องการฝึ กฝนการสอนแนะ(Coach)อย่างมีประสิ ทธิภาพ หรื อมี
ปัญหาด้ านการคุมทีมงาน หากเข้ าร่ วมการอบรมครั้งนี้ ทาให้ ค้นพบศักยภาพตนเอง มีเครื่ องมือพัฒนาบุคลากร
(Development Tools) ให้ มีผลการปฏิบัติงานดีเยีย่ ม (High Performance)
ออกแบบหลักสู ตร โดยทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ด้านทีป่ รึกษาระบบพัฒนาบุคลากร การันตี
หลักสู ตรคุณภาพ การเป็ นทีป่ รึกษาองค์ กร ทั้งในและต่ างประเทศกว่า 20 ปี

หลักสู ตรนีเ้ หมาะสาหรับ ทุกภาคธุรกิจ (ทีด่ ารงตาแหน่ งผู้นาทีม)
ผู้จัดการ
หัวหน้ างาน
ผู้ปฏิบัติงานระดับผู้เชี่ยวชาญ
ผู้สนใจทัว่ ไป
เนื้อหาหลักสู ตร ( 2 วัน เน้ น Workshop )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จิตวิทยาความต้ องการมนุษย์ ในชี วติ ประจาวัน (Psychology and Daily Life)
บุคลิกภาพและการพัฒนาตนเองให้ ประสบความสาเร็จ(The Excellence Personality )
แบบทดสอบค้ นหาตัวตน (Psychology Test)
เรียนรู้ พฤติกรรมบุคคล 9 แบบ (9 Behaviors)
เทคนิคการวิเคราะห์ หาคนแต่ ละแบบ (9 Analysis)
พลังแห่ งการสร้ างแรงจูงใจมนุษย์ (The Power of Motivation)
ฝึ กฝนการจูงใจบุคคลเชิ งบวกและเชิ งลบ (Positive and Negative Motivation )
เทคนิคการสอนแบบพีเ่ ลีย้ ง (Mentoring) ตามแนวทางผู้นา
เทคนิคการสอนแนะโค้ ชชิ่ง (Coaching) ให้ มีประสิ ทธิภาพ
ฝึ กปฏิบัติการโค้ ชเชิงบวกและโค้ ชเชิงลบ (Positive and Negative Coaching)
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เนื้อหาหลักสู ตร
11.
12.
13.
14.

เครื่ องมือการบริหารความคิด (Thinking Tools)
เครื่ องมือการบริหารทีมงาน (Management Tools)
เครื่ องมือการพัฒนาคนเก่ง (Talent Tools)
Workshop รายบุคคล ตามธุรกิจองค์ กร

รู ปแบบการอบรม
1. บรรยายโดยผู้อบรมมีส่วนร่ วม Participative Technique
2. กรณีศึกษา (Case Study )
3. สอนสาธิต (Demonstration Method)
4. กิจกรรม Workshop ตามกรณีศึกษา
5. กิจกรรม Change Management
6. งานทีม่ อบหมายตามภารกิจ

สิ่ งทีค่ าดว่ าผู้อบรมจะได้ รับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

มีความรู้ และมีความเข้ าใจหลักการจูงใจบุคคลทีแ่ ตกต่ าง
เรียนรู้ เทคนิคจูงใจทีมอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
มีความเข้ าใจความแตกต่ างหลักการสอนแบบพีเ่ ลีย้ งและหลักการสอนแนะแบบโค้ ช
วิเคราะห์ บุคคลเพื่อดึงศักยภาพทีด่ ีแต่ ละคนได้ อย่ างถูกต้ อง
มีเทคนิคการบริหารจัดการการทางานแต่ ละสถานการณ์อย่างมีผลสั มฤทธิ์
นาวิธีการจูงใจไปใช้ บริหารผลงานให้ บรรลุเป้ าหมาย
ประยุกต์ รูปแบบการบริหารทีมงานได้ อย่างมีผลสาเร็จ
บริหารการเปลีย่ นแปลงแนวคิดบุคลากรได้ อย่ างมีประสิ ทธิผล
เกิดความมั่นใจในการบริหารคุณลักษณะตนเองและทีมงาน
มีภาวะความเป็ นผู้นาทีด่ ีเลิศ โดดเด่ น
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