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PROFESSIONALS
ความท้าทายของ HR ในเรื่องคน
ที่คุณเผชิญอยู่ในทุกวันนี้ มีอะไรบ้าง?
yyลูกทีมท�ำงานไม่ได้ตามความคาดหวัง ทั้งสอน ทั้งบอก
แต่ท�ำไมถึงยังท�ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร?
yyลูกทีมไม่มีแรงจูงใจในการท�ำงาน จะท�ำอย่างไรดี?
yyLine Manager มาปรึกษาปัญหาเรื่องลูกน้องท�ำงาน
ไม่ดี, ลูกน้องไม่เหมาะกับลักษณะงานที่ท�ำอยู่, ลูกน้อง
ไม่มีแรงจูงใจในการท�ำงาน, ลูกน้องมีปัญหากับ
เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ จะช่วย Line Manager อย่างไรดี?
yyพนักงานมาปรึกษาปัญหาชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง
หัวหน้า ไม่ชอบงานที่ท�ำอยู่ ปรับตัวไม่ได้ ฯลฯ จะช่วย
พนักงานให้มีความสุขกับการท�ำงานมากขึ้นอย่างไร
ได้บ้าง?
ปัญหาทั้งหมดนี้ ที่ผ่านมาก็ทั้งพูดคุย ให้ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ แล้ว
แต่ท�ำไมยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะ? มันต้องมีเครื่องมือที่ช่วยได้สิ!
วิทยากรผู้บรรยาย

อาจารย์ธัญญา วงศ์อ�ำนิษฐกุล
� Executive Coach ขององค์กรชั้นน�ำ
� Professional Certified Coach (PCC),
International Coach Federation (ICF)
� Certified Professional Coach in
Transformative Coaching
� Practitioner of Neuro-Linguistic Programming
(NLP)

อัตราค่าอบรมท่านละ

ผ่านโปรแกรม

ถ้าวันนี้ คุณเป็น HR ที่ก�ำลังเผชิญความท้าทาย
เหล่านี้อยู่ และมองหาตัวช่วยเพื่อรับมือกับความ
ท้าทายเหล่านี้ให้ดีิยิ่งขึ้น คุณจ�ำเป็นต้องมี
ทักษะการโค้ช

yyทักษะการโค้ชจะช่วยให้คุณเป็นผู้ฟังที่ดียิ่งขึ้น ท�ำให้คุณ
เข้าใจปัญหาที่แท้จริง
yyทักษะการโค้ชจะช่วยให้คุณตั้งค�ำถามได้ดีและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ค�ำถามที่ดีจะน�ำไปสู่ค�ำตอบที่ดี
หรือทางออกที่ดี
yyทักษะการโค้ชจะช่วยให้คุณดึงศักยภาพของทีมงาน
ออกมาได้มากกว่าเดิม
yyคุณจะมีทักษะในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจมากขึ้น
yyคุณจะพบวิธีในการสร้าง Engagement กับทีมงาน
ผ่านกระบวนการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้เหมาะส�ำหรับ
� ผู้บริหารสายงานบุคคล
� เจ้าหน้าที่บุคคล
� ผู้สนใจทั่วไป
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หัวข้อการฝึกอบรม
yyมุมมองวิธีคิดของการเป็นโค้ชที่ดีในการพัฒนาคน
(Mindset of a Good Coach)
yyทักษะในการสร้างความไว้วางใจ (Building Trust and Rapport)
yyการฟังเชิงลึกเพื่อประสิทธิภาพในการโค้ช (Deep Listening)
yyการตั้งค�ำถามอย่างทรงพลัง (Powerful Questioning)
yyกระบวนการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ (Coaching Process)
yyการให้ Feedback อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Feedback)

PROFESSIONALS

HR ที่จบหลักสูตรนี้ จะมีความเข้าใจและมีทักษะในการโค้ชติดตัว
ซึ่งสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กับ
yyการโค้ชทีมงานของตนเอง
yyการโค้ช Line Manager หรือแนะน�ำเครื่องมือการโค้ชให้กับ Line Manager เพื่อพัฒนาทีมงาน
yyการโค้ชพนักงานที่เข้ามาปรึกษาปัญหาต่าง ๆ
วันนี้ถ้าคุณเป็น HR ที่มีทักษะการโค้ชติดตัว คุณจะไม่ใช่ HR ธรรมดาอีกต่อไป แต่คุณจะเป็น HR มืออาชีพที่นอกจาก
ความรู้ในวิชาชีพแล้ว คุณยังมีทักษะเรื่องคนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งไม่ว่า Line Manager พนักงาน หรือลูกทีม คนไหนก็อยาก
เข้าหาคุณ เพราะคุณสามารถมอบคุณค่าให้กับพวกเขาได้มากกว่าเดิม
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