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Training Center Service 

โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร  “Coaching for Performance” 
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1 วัน 

 

หลักการและเหตุผล 
โค้ชชิ่ง เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่งที่ได้ผลเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ม ี

Knowledge Worker หรอื พนกังานทีใ่ชค้วามรูใ้นการทาํงาน  

บุคลากรมคีวามรูแ้ละมคีวามสามารถ ตอ้งการแรงบนัดาลใจทีจ่ะทาํงานอย่างเตม็ศกัยภาพ การโคช้เป็นวธิกีารที่

เหมาะสมในการสรา้ง Employee Engagement คอื การสรา้งความสนุกสนานในทีท่ํางาน บุคลากรรูส้กึมสี่วนร่วมและมี

ความเป็นเจา้ของงานอยา่งเตม็ทีโ่ดยไมเ่กีย่งงาน 

หลกัสตูร Coaching for Performance พฒันาบุคลากรเพือ่สรา้งผลงานดว้ยกระบวนการโคช้ชิง่ ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา

จะไดเ้รยีนรูห้ลกัการโคช้ชิง่ ตระหนักถงึความสาํคญัของการโคช้ บทบาทหน้าทีข่องโคช้และโคช้ชี ่บทสนทนาทีเ่หมาะสม

ในกระบวนการโคช้ เพือ่ใหโ้คช้สามารถพาโคช้ชี ่(ผูร้บัการโคช้) กา้วไปขา้งหน้า รปูแบบการโคช้แบบ GROW Model ซึง่

เป็นรูปแบบที่ได้รบัการยอมรบัว่าเหมาะสมที่สุดรูปแบบหนึ่งในการโค้ชเพื่อพฒันาผลงาน รูปแบบการโค้ชบนจุดแขง็ 

เพือ่ใหโ้คช้ชีไ่ดใ้ชศ้กัยภาพทีม่อียูอ่ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ  

ผูเ้ขา้ร่วมจะไดเ้รยีนรูภ้าคทฤษฎ ีมสี่วนร่วมใน Workshop ไดฝึ้กฝนในฐานะโคช้และโคช้ชี ่จนมคีวามพรอ้มทีจ่ะ

นําไปใชไ้ดจ้รงิในการทาํงาน เพือ่พฒันาผลงานใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ในองคก์ร  
 

วัตถุประสงค์ 

• เพือ่ใหผู้จ้ดัการ หวัหน้างาน ผูนํ้า รูแ้ละเขา้ใจบทบาทของการเป็นโคช้ทีถ่กูตอ้ง  

• เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนาไดร้บัความรูแ้ละมทีกัษะความสามารถในการโคช้  

• เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนาสามารถวางแผนการโคช้การสอนงานและนําทมีใหพ้ฒันาทกัษะได ้ 

• เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนารูเ้ทคนิคศาสตรแ์ละศลิป์ในการโคช้ใหไ้ดผ้ลงานจรงิในองคก์ร 
 

โครงสร้างหลักสูตร 

• ความสาํคญัของการโคช้  

• บทบาทของโคช้  

• การฟงัขัน้เทพ  

• รปูแบบการโคช้ดว้ย GROW Model  

• เทคนิคการตัง้คาํถามทรงพลงั  

• รปูแบบการโคช้บนจุดแขง็  

• การใหฟี้ดแบคเพือ่เพิม่คณุคา่  

• 9 ขัน้ตอน การสนทนาเพือ่ผลลพัธ ์ 

• Competencies ของโคช้  

• การโคช้เพือ่สรา้งผลงาน  
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Training Center Service 

วิทยากร    ดร.ดไนยา ตัง้อทุยัสขุ 

ดไนยา จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอกดา้นการบรหิารธุรกจิจาก Calamus International University 

ปรญิญาโทดา้นการบรหิารธุรกจิขัน้สงูจาก University of South Australia ปรญิญาโท สาขาการบรหิาร

โรงแรมระหว่างประเทศ Oxford Brookes University, UK และปรญิญาตรรีฐัศาสตร ์(เกยีรตนิิยม) จาก

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 

ดไนยา ตัง้อทุยัสขุ เป็นผูบ้รหิารธุรกจิ SMEs ในอตุสาหกรรมคา้ปลกีและบรกิารนานกว่า 18 ปี มปีระสบการณ์ดา้น

การตลาดและการประชาสมัพนัธใ์นแวดวงธรุกจิโรงแรมประจาํภาคพืน้เอเชยีแปซฟิิคและเคยเป็นอาจารยแ์ละผูบ้รหิาร

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิในมหาวทิยาลยัอกีกว่า 18 ปี นอกจากนี้ ไดส้ ัง่สมประสบการณ์เป็นวทิยากรและโคช้ใหก้บัองคก์ร

ภาครฐัและเอกชนรวมกว่า 10 ปี   

 

อาจารยร์งค ์จิรายทุตั 

อาจารยร์งค ์ จบการศกึษาระดบัปรญิญาโทดา้นการบรหิารธุรกจิ(MBA) จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตรดีา้นวศิวกรรมศาสตร ์ จาก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  อ.รงค ์ จริายทุตั เป็นวทิยากรและโคช้

ผูบ้รหิารดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคคลและองคก์รสูค่วามเป็นเลศิธุรกจิ อ.รงค ์ มปีระสบการณ์ในการโคช้

ทางดา้น Life coach และ Executive Coach ใหก้บัองคก์รต่างๆ เพือ่การปรบัเปลีย่นองคก์รสูแ่นวคดิใหม่ๆ  

ชว่ยสนบัสนุนให ้ Talent หรอื Successor ใชศ้กัยภาพไดต้ามทีค่าดหวงั และชว่ยใหผู้บ้รหิารสามารถ

ดาํเนินการตามแผนงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

อ.รงค ์ มคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในหลกัสตูร Coaching and Performance Feedback, Coaching for 

Performance, Effective and Persuasive Communication, Team Excellence, Self Development and Social Skill, 

Organization Transformation, Applied Neuro-Science (NLP) for people excellence etc 

อ.รงค ์ ปจัจบุนัยงัเป็นผูบ้รหิาร Excellence Resources Training and Coaching เป็นผูบ้รหิารธรุกจิใน

อตุสาหกรรมคา้ปลกีและบรกิาร อ.รงค ์มปีระสบการณ์ดา้นการบรหิารองคก์รการตลาด การขาย การบรกิาร และงานดา้น

วศิวกรรมใหก้บับรษิทัขา้มชาตเิป็นเวลากวา่ 30ปี และเคยเป็นอาจารยพ์เิศษและเป็นวทิยากรและโคช้ใหก้บัองคก์รภาครฐั

และเอกชนรวมกว่า 10 ปี  
 

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา  

 1 วนั / ฝึกอบรมสมัมนาภายในบริษัท 
 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 
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