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ความท�าทายของ HR ในเร่ืองคน ที่คุณเผชิญอยู�ใน
ทุกวันน้ี มีอะไรบ�าง?

 ลูกทีมทํางานไมไดตามความคาดหวัง ทั้งสอน ทั้งบอก
แตทําไมถึงยังทําไดไมดีเทาท่ีควร?

 ลูกทีมไมมีแรงจูงใจในการทํางาน จะทําอยางไรดี?
 Line Manager มาปรึกษาปญหาเร่ืองลูกนองทํางาน
ไมดี, ลูกนองไมเหมาะกับลักษณะงานท่ีทําอยู, ลูกนอง
ไมมีแรงจูงใจในการทํางาน, ลูกนองมีปญหากับ
เพ่ือนรวมงาน ฯลฯ จะชวย Line Manager อยางไรดี?

 พนักงานมาปรึกษาปญหาชีวิต ไมวาจะเปนปญหาเร่ือง
หัวหนา ไมชอบงานที่ทําอยู ปรับตัวไมได ฯลฯ จะชวย
พนักงานใหมีความสุขกับการทํางานมากข้ึนอยางไร
ไดบาง?

ปญหาท้ังหมดนี้ ที่ผานมาก็ทั้งพูดคุย ใหคําแนะนําตาง ๆ 
แลว แตทําไมยังไมไดผลเทาท่ีควรนะ? มันตองมีเคร่ืองมือท่ี
ชวยไดสิ!
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ถ�าวันน้ี คุณเป�น HR ที่กําลังเผชิญความท�าทาย
เหล�านี้อยู� และมองหาตัวช�วยเพ่ือรับมือกับความ
ท�าทายเหล�านี้ให�ดิีย่ิงข้ึน คุณจําเป�นต�องมี
ทักษะการโค�ช
 ทักษะการโคชจะชวยใหคุณเปนผูฟงท่ีดีย่ิงขึ้น ทําให
คุณเขาใจปญหาท่ีแทจริง

 ทักษะการโคชจะชวยใหคุณต้ังคําถามไดดีและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน คําถามท่ีดีจะนําไปสูคําตอบที่
ดีหรือทางออกท่ีดี

 ทักษะการโคชจะชวยใหคุณดึงศักยภาพของทีมงาน
ออกมาไดมากกวาเดิม

 คุณจะมีทักษะในการสรางความไวเน้ือเชื่อใจมาก
ขึ้น

 คุณจะพบวิธีในการสราง Engagement กับทีมงาน
ผานกระบวนการโคชที่มีประสทิธิภาพ



หัวข�อการฝ�กอบรม

หลักสูตรฝกอบรม “Coaching Skill for HR Professionals รุนท่ี 13” (วันท่ี 7 ต.ค. 2563)

 มุมมองวิธีคิดของการเปนโคชที่ดีในการพัฒนาคน 
(Mindset of a Good Coach)

 ทักษะในการสรางความไววางใจ (Building Trust and Rapport)
 การฟงเชิงลึกเพ่ือประสิทธิภาพในการโคช (Deep Listening)
 การต้ังคําถามอยางทรงพลัง (Powerful Questioning)
 กระบวนการโคชอยางมีประสิทธิภาพ (Coaching Process)
 การให Feedback อยางมีประสิทธิภาพ (Effective Feedback)

HR ท่ีจบหลักสูตรนี้ จะมีความเขาใจและมีทักษะในการโคชติดตัว 
ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชไดกับ
 การโคชทีมงานของตนเอง
 การโคช Line Manager หรือแนะนําเคร่ืองมือการโคชใหกับ Line Manager เพ่ือพัฒนาทีมงาน
 การโคชพนักงานท่ีเขามาปรึกษาปญหาตาง ๆ

วันน้ีถาคุณเปน HR ที่มีทักษะการโคชติดตัว คุณจะไมใช HR ธรรมดาอีกตอไป แตคุณจะเปน HR มืออาชีพท่ีนอกจาก
ความรูในวิชาชีพแลว คุณยังมีทักษะเร่ืองคนในระดับที่สูงข้ึน ซึ่งไมวา Line Manager พนักงาน หรือลูกทีม คนไหนก็อยาก
เขาหาคุณ เพราะคุณสามารถมอบคุณคาใหกับพวกเขาไดมากกวาเดิม
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