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· lead SMARTER

“It is not only important what you learn, but who you learn it from” ~ John Maxwell
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Effective Coaching Skills
for High PerformanceTeam
~ Best Practices for Team Excellent

การโคชทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ
บทบาทหนาทีส่ ําคัญของผูนําคือการโคชทีมงาน
Coaching is the most effective way to develop your employees

การโคชทีมงานเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาพนักงาน การโคชคือกระบวนการขับเคลื่อนทีมงาน
ไปสูเปาหมายและความเปนเลิศ หัวหนางาน/ผูจัดการหรือโคชที่ดีจะ ตองรูวิธีการกระตุนความคิด สรางแรงบันดาลใจ
และใหกําลังใจ เพื่อเปนแรงจูงใจใหพนักงานทํางานอยางเต็มศักยภาพ
 วัตถุประสงค
 เรียนรูเทคนิคการโคชทีมงานใหบรรลุเปาหมาย (Coaching a Winning Team)
 เรียนรูวิธีการและฝกปฎิบัติการโคชในสถานการณตางๆอยางถูกวิธี
 เพิ่มพูนทักษะการใหกําลังใจและสรางแรงจูงใจใหแกพนักงาน
 เนื้อหาการอบรม
 หลักการพัฒนา และโคชทีมงานที่ไดรับการยอมรับสูงที่สุดในโลก
 การโคชแบบ 360 องศา และศิลปะการโคชทีมงานเพื่อใหไดรับชัยชนะ
 เรียนรูเทคนิคการใหกําลังใจและสรางแรงจูงใจ
 ทักษะสําคัญของการเปนโคชที่ดี การฟง การตั้งคําถาม และการสังเกต
 กลยุทธการสรางความสัมพันธ (Relationship Strategies)
 การวิเคราะหบุคลิกภาพ (DISC) การปฎิสัมพันธ ทักษะเรื่องคน และการสื่อสาร
 GROW Model และการโคชโดยใชญาณทัศนะ (Intuition)
 วิธีโคชพนักงานที่มีผลงานดี (Super Stars) และปานกลาง (Middle Stars)
 การโคชพนักงานที่มีปญหาดวยวิธีการหาขั้นตอน The 2 Minutes Challenge
 การพัฒนาผลการปฏิบัติงานจากการกําหนดเปาหมายและการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback)
 วิธีการอบรม
 การบรรยายแบบมีสวนรวม (Participative Techniques)
 ทํากิจกรรมเพื่อฝกฝนทักษะการโคชอยางมืออาชีพเพื่อนําไปใชไดจริงในการทํางาน
 เรียนรูจาก Movie clip ที่องคกรชั้นนําระดับโลกใชสําหรับโคชทีมงาน
 ประโยชนที่ผูเขาอบรมจะไดรับ
 เรียนรูและเเขาใจความสําคัญของการโคชทีมงาน
 สามารถนําเอาเครื่องมือและวิธีการโคชไปประยุกตใชในการพัฒนาทีมงาน
 บรรลุวัตถุประสงคสูงสุดขององคกรอยางมืออาชีพ
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Strategies to motivate and coach your team to success!

Essential Skills for Modern Managers

ทักษะสําคัญสําหรับผูจัดการยุคใหม
หัวหนางานหรือผูจัดการควรไดรับการพัฒนาดานทักษะการบริหารจัดการ และภาวะผูนําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ทักษะสําคัญที่ควรพัฒนาคือ การสื่อสาร การมอบหมายงาน และการจัดลําดับความสําคัญของงาน
การอบรมเรียนรูที่ดีจะชวยใหการทํางานบรรลุเปาหมายอยางถูกวิธี และทําใหเกิดความมั่นใจในการทํางาน
Effectively communicate, delegate, and manage priorities to achieve management success

 วัตถุประสงค
 เรียนรูการวางแผน ความคิดริเริ่มสรางสรรค แกปญหาและตัดสินใจแบบผูนํา
 การสั่งงานและมอบหมายงานอยางมีประสิทธิผล
 ศิลปะการสื่อสารและการจูงใจคนใหทํางานเปนทีมอยางเต็มศักยภาพ
 เนื้อหาการอบรม
 ภาวะผูนํา ทัศนคติ และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
 สื่อสารอยางไรเพื่อใหพนักงานเขาใจวิสัยทัศนและเปาหมายของงาน
 บุคลิกภาพและคุณลักษณะของผูจัดการที่ดี
 วิธีการจัดลําดับความสําคัญของงาน
 การบริหารเวลาเพื่อใหการทํางานบรรลุเปาหมายอยางถูกตองและรวดเร็ว
 จิตวิทยาการบริหารและการสรางแรงจูงใจในทีมงาน
 พัฒนาความคิดสรางสรรคในการบริหารงาน
 บทบาทสําคัญ 9 ประการของการเปนผูบริหารทีมงาน
 การกระจายงาน มอบหมายงานและการแกไขปญหาอุปสรรคในการทํางาน
 การติดตามและประเมินผลงานอยางมีประสิทธิภาพ
 วิธีการอบรม
 การบรรยายแบบมีสวนรวม (Participative Techniques)
 การระดมสมองรวมกันและกิจกรรมรูปแบบตางๆ (Role Play & Workshop)
 เรียนรูจาก Movie clip ที่องคกรชั้นนําของโลกใชฝกอบรมพนักงาน
 ประโยชนที่ผูเขาอบรมจะไดรับ
 เรียนรูหลักการสําคัญของการทํางานอยางเต็มศักยภาพ
 สามารถนําหลักการจากเรียนรูไปพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
 สรางความแข็งแกรง ลดความขัดแยงและแกไขปญหาอุปสรรคในทีมงาน
ระยะเวลา 1 วัน
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Building a Winning Team

การสรางทีมงานใหประสบชัยชนะ
ปจจัยสําคัญสูความสําเร็จขององคกร คือทีมงานที่มีความสามารถ
จากผลการศึกษาและวิจัยของ The Gallup Organization ในสหรัฐอเมริกาพบวาทีมงานที่ขาดความมุงมั่น
และขาดพลังการทํางานอยางเต็มศักยภาพสามารถสรางผลเสียใหแกธุรกิจไดปละกวาสามพันลานเหรียญ ผูจัดการยุคใหม
จึงจําเปนที่จะตองเรียนรูวิธกี ารสรางทีมงานใหแข็งแกรง เพื่อนําพาทีมงานและธุรกิจไปสูความสําเร็จ รวมทั้งเพื่อพัฒนา
ผลงานที่ดีอยูแลว ใหดียิ่งขึน้ ไปอีกอยางยัง่ ยืน (From Good to Great)
 วัตถุประสงค Gain Winning Strategies for Leading Your Team to Excellence
 เรียนรูการบริหารจัดการทีมงานใหมีความสามารถ (COMPETENCE)
 เรียนรูการบริหารจัดการทีมงานใหมีความมุงมั่น (COMMITMENT)
 เรียนรูการบริหารจัดการทีมงานใหไปสูเปาหมายรวมกัน (COMMON GOAL)
 เนื้อหาการอบรม
 Positive Attitude และ EQ ในการทํางานเปนทีมใหประสบผลสําเร็จ
 การสรางจิตสํานึกและการทุมเทพลังในการทํางานแบบ110%
 การสื่อสารเพื่อนําทีมงานไปสูความสําเร็จ
 หลักการสําคัญของการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ
 การปลุกพลัง และการสรางแรงจูงใจทีมงาน
 กลยุทธการสรางความสัมพันธโดยใชกฎ Platinum Rules
 หลักการสําคัญของการสรางทีมไปสูชัยชนะของโคชแหงศตวรรษ (Vince Lombardi)
 การลดความขัดแยงและแกไขปญหาอุปสรรคในทีมงาน
 Case Study: หลักการปฎิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
 Workshop: เกมสกลยุทธเพื่อเรียนรูและสรางทีมงานใหแข็งแกรง
 วิธีการอบรม
 การบรรยายแบบมีสวนรวม (Participative Techniques)
 การระดมสมองรวมกันและกิจกรรมรูปแบบตางๆ (Role Play & Workshop)
 เรียนรูจาก Movie clipที่องคกรชั้นนําของโลกใชเพื่อสรางทีมงาน
 ประโยชนที่ผูเขาอบรมจะไดรับ
 เสริมสรางศักยภาพและความแข็งแกรงของทีมงานอยางยั่งยืน
 เสริมสรางความรวมมือ ความสามัคคีและความเปนเลิศใหแกทีมงาน
 เพิ่มผลประกอบการและผลกําไรใหกับธุรกิจอยางตอเนื่อง

ระยะเวลา 1 วัน
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Service Excellent

การบริการเปนเลิศ
ารบริกรเป เลิบุคลากรที่มีใจรักและเต็มใจใหบริการสามารถนําองคกรไปสูความสําเร็จ
การสรางจิตสํานึกในการบริการ เปนหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับศิลปะวิธีของการทํางานรวมกันกับทุกฝาย
และ การใหบริการลูกคาที่เปนเลิศ หากองคกรมีบุคลากรที่มีทักษะการบริการดวยใจรักและความเต็มใจให
บริการ นั่นหมายถึงองคกรของทานยอมนําหนาองคกรอืน่ ๆไปหลายกาวอยางแนนอน
 วัตถุประสงค




Serving Best Customers is your Competitive Advantage

พัฒนาใหบุคลากรมีทักษะในการใหบริการดวยใจรักและความเต็มใจ
เรียนรูจุดมุงหมายในการทํางาน และสรางความพึงพอใจสูงสุดรวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
เสริมสรางคุณภาพการทํางานที่เปนเลิศดวยการบริการจากใจ

 เนื้อหาการอบรม
 ทัศนคติและจิตสํานึกการใหบริการเพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ (Great Service Comes from the Heart)
 สรางวัฒนธรรมการบริการจากใจ เพื่อความเปนเลิศในองคกร (Corporate Culture for Service Excellence)
 การสนทนาและสื่อสารกับลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ
 เทคนิคการรับโทรศัพทใหลูกคาประทับใจ
 บุคลิกภาพและมารยาทที่เหมาะสมอยางมืออาชีพในการบริการ
 การจัดการและรับมือกับลูกคาที่มีอารมณแบบตางๆ (Dealing with Difficult Customers)
 การคิดนอกกรอบในการบริการ (Great Service uses Outside-the-Box Thinking)
 กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนําที่ประสบความสําเร็จในการบริการเปนเลิศ

(Southwest Airline, Starbuck, Nordstrom, Ritz Carlton)
เรียนรูการบริการที่เปนเลิศ (Workshop: The Simple Truth of Great Service)
 วิธีการอบรม
 การบรรยายแบบมีสวนรวม (Participative Techniques)
 การระดมสมองรวมกันและกิจกรรมรูปแบบตางๆเพื่อเสริมความเขาใจในงานบริการ (Role play & Workshop)
 เรียนรูจาก Movie clip ที่องคกรชั้นนําของโลกใช ฝกอบรมพนักงาน (You can not send a duck to eagle school)


 ประโยชนที่ผูเขาอบรมจะไดรับ
 ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานเพื่อใหบริการเปนเลิศ
 สรางความสัมพันธที่ดีในทีมงานและกับลูกคา
 ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการเพื่อความสําเร็จอยางตอเนื่อง
ระยะเวลา 1
วัน
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Creativity & Innovation @ Work
การพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการทํางาน
การที่องคกรใดองคกรหนึง่ จะประสบความสําเร็จเหนือคูแขงไดนนั้ จะตองเกิดจากพนักงานที่มีความคิดและ
ความสามารถเหนือกวาองคกรอื่น พนักงานที่มีความคิดสรางสรรคสามารถชวยใหเกิดนวัตกรรมในการทํางานและการ
บริการ พวกเขาจะมองเห็นปญหาลวงหนาและหาวิธีคิดแกไขปญหาไดอยางชาญฉลาดเพื่อใหการทํางานประสบ
ผลสําเร็จมากยิ่งขึน้
 วัตถุประสงค
 กระตุนและพัฒนาความคิดสรางสรรคของทีมงาน
 เพิ่มพูนความรู และศักยภาพการบริหารงาน
 เสริมเสริมสรางสมรรถนะเพื่อนําทีมงานและองคกรไปสูความเปนเลิศ
 เนื้อหาการอบรม
 วิสัยทัศนกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค และการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ


การปรับตัวเพื่อกาวใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุริจ



ควมคิดสรางสรรคเพื่อขับเคลื่อนทีมงานไปขางหนาใหเหนือคูแขง



การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค



การพัฒนาธุรกิจดวยความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Mind, Business Mind)




การคิดนอกกรอบและคิดแนวขางเพื่อพัฒนางานไปสูความสําเร็จ
ลักษณะของพฤติกรรมที่สงเสริมและทําลายการคิดเชิงนวัตกรรม



เทคนิค 5 ประการในการพัฒนาความคิดสรางสรรค



การแกไขปญหาแบบตั้งรับลวงหนา Proactive Approach



กิจกรรมพัฒนาความคิดสรางสรรคในเชิงธุรกิจและ Case Study

 วิธีการอบรม
 การบรรยายแบบมีสวนรวม (Participative Techniques)
 การระดมสมองรวมกันและกิจกรรมรูปแบบตางๆ (Role Play & Workshop)
 เรียนรูจาก Movie clipที่องคกรชั้นนําของโลกใช ฝกอบรมพนักงาน
 ประโยชนที่ผูเขาอบรมจะไดรับ
พัฒนาทักษะภาวะผูนํา ความคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรมในการทํางาน
 เพิ่มพูนความรู และศักยภาพการบริหารงาน
 เสริมสรางสมรรถนะที่จะนําทีมงานและองคกรไปสูความเปนเลิศ
ระยะเวลา 1
วัน
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