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หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
yyผู้บริหารสายงานบุคคล

yyเจ้าหน้าที่บุคคล

yyผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรผู้บรรยาย

อาจารย�ธัญญา วงศ�อํานิษฐกุล
yyExecutive Coach ขององค์กรชั้นน�า
yyProfessional Certified Coach (PCC), 

International Coach Federation (ICF)
yyCertified Professional Coach in 

Transformative Coaching
yyPractitioner of Neuro-Linguistic Programming (NLP)

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น.  (เป�ด Login 08.00 น.)   

ความท้าทายของ HR ในเรื่องคน ที่คุณเผชิญอยู�ใน
ทุกวันนี้ มีอะไรบ้าง?

yy ลูกทีมท�างานไม่ได้ตามความคาดหวัง ทั้งสอน ทั้งบอก
แต่ท�าไมถึงยังท�าได้ไม่ดีเท่าที่ควร?

yy ลูกทีมไม่มีแรงจูงใจในการท�างาน จะท�าอย่างไรดี?
yy Line Manager มาปรึกษาปัญหาเรื่องลูกน้องท�างาน

ไม่ดี, ลูกน้องไม่เหมาะกับลักษณะงานที่ท�าอยู่, ลูกน้อง
ไม่มีแรงจูงใจในการท�างาน, ลูกน้องมีปัญหากับ
เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ จะช่วย Line Manager อย่างไรดี?

yy พนักงานมาปรึกษาปัญหาชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง
หัวหน้า ไม่ชอบงานที่ท�าอยู่ ปรับตัวไม่ได้ ฯลฯ จะช่วย
พนักงานให้มีความสุขกับการท�างานมากขึ้นอย่างไร
ได้บ้าง?

ปัญหาทั้งหมดนี้ ที่ผ่านมาก็ทั้งพูดคุย ให้ค�าแนะน�าต่าง ๆ 
แล้ว แต่ท�าไมยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะ? มันต้องมีเครื่องมือที่
ช่วยได้สิ!
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ถ้าวันนี้ คุณเป�น HR ที่กําลังเผชิญความท้าทาย
เหล�านี้อยู� และมองหาตัวช�วยเพื่อรับมือกับความ
ท้าทายเหล�านี้ให้ดีิยิ่งขึ้น คุณจําเป�นต้องมี
ทักษะการโค้ช
yy ทักษะการโค้ชจะช่วยให้คุณเป็นผู้ฟังที่ดียิ่งขึ้น ท�าให้คุณ

เข้าใจปัญหาที่แท้จริง
yy ทักษะการโค้ชจะช่วยให้คุณตั้งค�าถามได้ดีและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ค�าถามที่ดีจะน�าไปสู่ค�าตอบที่ดี
หรือทางออกที่ดี

yy ทักษะการโค้ชจะช่วยให้คุณดึงศักยภาพของทีมงาน
ออกมาได้มากกว่าเดิม

yy คุณจะมีทักษะในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจมากขึ้น
yy คุณจะพบวิธีในการสร้าง Engagement กับทีมงาน

ผ่านกระบวนการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ

อัตราค�าอบรมท�านละ
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หัวข้อการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม “Coaching Skill for HR Professionals รุ่นที่ 14” (วันที่ 27 ม.ค. 2564)

yy มุมมองวิธีคิดของการเป็นโค้ชที่ดีในการพัฒนาคน  

(Mindset of a Good Coach)

yy ทักษะในการสร้างความไว้วางใจ (Building Trust and Rapport)

yy การฟังเชิงลึกเพื่อประสิทธิภาพในการโค้ช (Deep Listening)

yy การตั้งค�าถามอย่างทรงพลัง (Powerful Questioning)

yy กระบวนการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ (Coaching Process)

yy การให้ Feedback อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Feedback)

HR ที่จบหลักสูตรนี้ จะมีความเข้าใจและมีทักษะในการโค้ชติดตัว  

ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับ

yy การโค้ชทีมงานของตนเอง

yy การโค้ช Line Manager หรือแนะน�าเครื่องมือการโค้ชให้กับ Line Manager เพื่อพัฒนาทีมงาน

yy การโค้ชพนักงานที่เข้ามาปรึกษาปัญหาต่าง ๆ

วันนี้ถ้าคุณเป็น HR ที่มีทักษะการโค้ชติดตัว คุณจะไม่ใช่ HR ธรรมดาอีกต่อไป แต่คุณจะเป็น HR มืออาชีพที่นอกจาก

ความรู้ในวิชาชีพแล้ว คุณยังมีทักษะเรื่องคนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งไม่ว่า Line Manager พนักงาน หรือลูกทีม คนไหนก็อยาก

เข้าหาคุณ เพราะคุณสามารถมอบคุณค่าให้กับพวกเขาได้มากกว่าเดิม
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