Training Center Service

โครงการฝึ กอบรม

หลักสูตร

“Coaching for Performance”
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1 วัน

หลักการและเหตุผล
โค้ช ชิ่ง เป็ น กระบวนการพัฒ นาบุ ค ลากรรูป แบบหนึ่ ง ที่ไ ด้ ผ ลเป็ น อย่ า งสู ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง องค์ ก รที่ม ี
Knowledge Worker หรือ พนักงานทีใ่ ช้ความรูใ้ นการทํางาน
บุคลากรมีความรูแ้ ละมีความสามารถ ต้องการแรงบันดาลใจทีจ่ ะทํางานอย่างเต็มศักยภาพ การโค้ชเป็ นวิธกี ารที่
เหมาะสมในการสร้าง Employee Engagement คือ การสร้างความสนุ กสนานในทีท่ ํางาน บุคลากรรูส้ กึ มีส่วนร่วมและมี
ความเป็ นเจ้าของงานอย่างเต็มทีโ่ ดยไม่เกีย่ งงาน
หลักสูตร Coaching for Performance พัฒนาบุคลากรเพือ่ สร้างผลงานด้วยกระบวนการโค้ชชิง่ ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา
จะได้เรียนรูห้ ลักการโค้ชชิง่ ตระหนักถึงความสําคัญของการโค้ช บทบาทหน้าทีข่ องโค้ชและโค้ชชี่ บทสนทนาทีเ่ หมาะสม
ในกระบวนการโค้ช เพือ่ ให้โค้ชสามารถพาโค้ชชี่ (ผูร้ บั การโค้ช) ก้าวไปข้างหน้า รูปแบบการโค้ชแบบ GROW Model ซึง่
เป็ นรูปแบบที่ได้รบั การยอมรับว่าเหมาะสมที่สุดรูปแบบหนึ่งในการโค้ชเพื่อพัฒนาผลงาน รูปแบบการโค้ชบนจุดแข็ง
เพือ่ ให้โค้ชชีไ่ ด้ใช้ศกั ยภาพทีม่ อี ยูอ่ ย่างเต็มประสิทธิภาพ
ผูเ้ ข้าร่วมจะได้เรียนรูภ้ าคทฤษฎี มีส่วนร่วมใน Workshop ได้ฝึกฝนในฐานะโค้ชและโค้ชชี่ จนมีความพร้อมทีจ่ ะ
นําไปใช้ได้จริงในการทํางาน เพือ่ พัฒนาผลงานให้เป็ นทีป่ ระจักษ์ในองค์กร

วัตถุประสงค์
•
•
•
•

เพือ่ ให้ผจู้ ดั การ หัวหน้างาน ผูน้ ํา รูแ้ ละเข้าใจบทบาทของการเป็ นโค้ชทีถ่ กู ต้อง
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนาได้รบั ความรูแ้ ละมีทกั ษะความสามารถในการโค้ช
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนาสามารถวางแผนการโค้ชการสอนงานและนําทีมให้พฒ
ั นาทักษะได้
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนารูเ้ ทคนิคศาสตร์และศิลป์ในการโค้ชให้ได้ผลงานจริงในองค์กร

โครงสร้ างหลักสูตร
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความสําคัญของการโค้ช
บทบาทของโค้ช
การฟงั ขัน้ เทพ
รูปแบบการโค้ชด้วย GROW Model
เทคนิคการตัง้ คําถามทรงพลัง
รูปแบบการโค้ชบนจุดแข็ง
การให้ฟีดแบคเพือ่ เพิม่ คุณค่า
9 ขัน้ ตอน การสนทนาเพือ่ ผลลัพธ์
Competencies ของโค้ช
การโค้ชเพือ่ สร้างผลงาน
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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วิ ทยากร ดร.ดไนยา ตัง้ อุทยั สุข
ดไนยา จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจจาก Calamus International University
ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจขัน้ สูงจาก University of South Australia ปริญญาโท สาขาการบริหาร
โรงแรมระหว่างประเทศ Oxford Brookes University, UK และปริญญาตรีรฐั ศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดไนยา ตัง้ อุทยั สุข เป็ นผูบ้ ริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมค้าปลีกและบริการนานกว่า 18 ปี มีประสบการณ์ดา้ น
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ในแวดวงธุรกิจโรงแรมประจําภาคพืน้ เอเชียแปซิฟิคและเคยเป็ นอาจารย์และผูบ้ ริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยอีกกว่า 18 ปี นอกจากนี้ ได้สงสมประสบการณ์
ั่
เป็ นวิทยากรและโค้ชให้กบั องค์กร
ภาครัฐและเอกชนรวมกว่า 10 ปี

อาจารย์รงค์ จิ รายุทตั
อาจารย์รงค์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ(MBA) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีดา้ นวิศวกรรมศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.รงค์ จิรายุทตั เป็ นวิทยากรและโค้ช
ผูบ้ ริหารด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศธุรกิจ อ.รงค์ มีประสบการณ์ในการโค้ช
ทางด้าน Life coach และ Executive Coach ให้กบั องค์กรต่างๆ เพือ่ การปรับเปลีย่ นองค์กรสูแ่ นวคิดใหม่ๆ
ช่วยสนับสนุนให้ Talent หรือ Successor ใช้ศกั ยภาพได้ตามทีค่ าดหวัง และช่วยให้ผบู้ ริหารสามารถ
ดําเนินการตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อ.รงค์ มีความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในหลักสูตร 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.รงค์ ปจั จุบนั ยังเป็ นผูบ้ ริหาร Excellence Resources Training and Coaching เป็ นผูบ้ ริหารธุรกิจใน
อุตสาหกรรมค้าปลีกและบริการ อ.รงค์ มีประสบการณ์ดา้ นการบริหารองค์กรการตลาด การขาย การบริการ และงานด้าน
วิศวกรรมให้กบั บริษทั ข้ามชาติเป็ นเวลากว่า 30ปี และเคยเป็ นอาจารย์พเิ ศษและเป็ นวิทยากรและโค้ชให้กบั องค์กรภาครัฐ
และเอกชนรวมกว่า 10 ปี

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา
1 วัน / ฝึ กอบรมสัมมนาภายในบริ ษัท
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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