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ความทาทายของ HR ในเรื่องคน ที่คุณเผชิญอยู
ในทุกวันนี้ มีอะไรบาง?

ถาวันนี้ คุณเปน HR ที่กําลังเผชิญความทาทาย
เหลานี้อยู และมองหาตัวชวยเพื่อรับมือกับ
ความทาทายเหลานี้ใหดีิยิ่งขึ้น คุณจําเปนตองมี
ทักษะการโคช

ลูกทีมทํางานไมไดตามความคาดหวัง ทั้งสอน ทั้งบอก
ทักษะการโคชจะชวยใหคุณเปนผูฟงที่ดียิ่งขึ้น ทําให
แตทําไมถึงยังทําไดไมดีเทาที่ควร?
คุณเขาใจปญหาที่แทจริงของลูกคา และลูกทีมมากขึ้น
ลูกทีมไมมีแรงจูงใจในการทํางาน จะทําอยางไรดี?
ซึ่งการเปนผูฟงที่ดีและความเขาใจปญหาที่แทจริงของ
Line Manager มาปรึกษาปญหาเรื่องลูกนองทํางานไมดี,
ลูกคา และลูกทีมนั้น จะทําใหคุณจัดการปญหา
ลูกนองไมเหมาะกับลักษณะงานที่ทําอยู, ลูกนองไมมี
ไดอยางถูกจุด
แรงจูงใจในการทํางาน, ลูกนองมีปญหากับเพื่อนรวมงาน
แลวเมื่อคุณเปนผูฟงที่ดี ฟงอยางเขาใจแลว ทักษะการ
ฯลฯ จะชวย Line Manager อยางไรดี?
โคช จะชวยใหคุณถามคําถามไดอยางมีประสิทธิภาพ
พนักงานมาปรึกษาปญหาชีวิต ไมวาจะเปนปญหาเรื่อง
มากขึ้น (นอกเหนือจากการแนะนํา ซึ่งเปนสิ่งที่คุณ
หัวหนา ไมชอบงานที่ทําอยู ปรับตัวไมได ฯลฯ จะชวย
ถนัดอยูแลว) คุณจะสามารถถามคําถามที่ดีตามมาได
พนักงานใหมีความสุขกับการทํางานมากขึ้น อยางไรไดบาง?
คําถามที่ดีจะนําไปสูคําตอบที่ดีหรือทางออกที่ดี สราง
ผลลัพธที่ดีใหแกลูกคา และลูกทีมของคุณไดในที่สุด
ปญหาทั้งหมดนี้ ที่ผานมาก็ทั้งพูดคุย ใหคําแนะนําตาง ๆ แลว
แตทําไมยังไมไดผลเทาที่ควรนะ? มันตองมีเครื่องมือที่ชวยไดสิ! ทักษะการโคชจะชวยใหคุณดึงศักยภาพในตัวลูกคา
และลูกทีมของคุณออกมามากกวาเดิม ผาน
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
กระบวนการโคชที่มีประสิทธิภาพ
ผูบริหารสายงานบุคคล
คุณจะมีทักษะในการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ กับ
เจาหนาที่บุคคล
ลูกคา และลูกทีม ไดมากขึ้น ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่
ผูสนใจทั่วไป
จะชวยใหการโคชมีประสิทธิภาพ และสรางผลลัพธที่ดี
ใหแกลูกคา และลูกทีมของคุณ
วิทยากรผูบรรยาย
คุณจะพบวิธีในการสราง Engagement กับลูกคาและ
ลูกทีมผานกระบวนการโคชที่มีประสิทธิภาพ
อาจารยธัญญา วงศอํานิษฐกุล
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มุมมองวิธีคิดของการเปนโคชที่ดี ในการพัฒนาคน
(Mindset of a Good Coach)
ทักษะในการสรางความไววางใจ (Building Trust and Rapport)
การฟงเชิงลึก เพื่อประสิทธิภาพในการโคช (Deep Listening)
การตั้งคําถามอยางทรงพลัง (Powerful Questioning)
กระบวนการโคชอยางมีประสิทธิภาพ (Coaching Process)
การให Feedback อยางมีประสิทธิภาพ (Effective Feedback)

HR ที่จบหลักสูตรนี้ จะมีความเขาใจ และมีทักษะในการโคชติดตัว
ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชไดกับ
การโคชทีมงานของตนเอง
การโคช Line Manager หรือแนะนําเครื่องมือการโคชใหกับ Line Manager เพื่อพัฒนาทีมงาน
การโคชพนักงานที่เขามาปรึกษาปญหาตาง ๆ
วันนี้ถาคุณเปน HR ที่มีทักษะการโคชติดตัว คุณจะไมใช HR ธรรมดาอีกตอไป แตคุณจะเปน HR มืออาชีพที่นอกจาก
ความรูในวิชาชีพแลว คุณยังมีทักษะเรื่องคนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งไมวา Line Manager พนักงาน หรือลูกทีม คนไหน ก็อยาก
เขาหาคุณ เพราะคุณสามารถมอบคุณคาใหกับพวกเขาไดมากกวาเดิม
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