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หลักสูตรนี้เหมาะส�าหรับ
�	ผู้บริหารสายงานบุคคล

�	เจ้าหน้าที่บุคคล

�	ผู้สนใจทั่วไปวิทยากรผู้บรรยาย

อาจารย์ธัญญา วงศ์อ�านิษฐกุล
�	Executive Coach ขององค์กรชั้นน�า
�	Professional Certified Coach (PCC),  

International Coach Federation (ICF)
�	Certified Professional Coach in  

Transformative Coaching
�	Practitioner of Neuro-Linguistic Programming 

(NLP)

วัน เวลา และสถานที่

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00-16.30 น.  
(เปิด Login 08.00 น.)

ความท้าทายของ HR ในเรื่องคน  
ที่คุณเผชิญอยู่ในทุกวันนี้ มีอะไรบ้าง?

	� ลูกทีมท�ำงำนไม่ได้ตำมควำมคำดหวัง ทั้งสอน ทั้งบอก 
แต่ท�ำไมถึงยังท�ำได้ไม่ดีเท่ำที่ควร?

	� ลูกทีมไม่มีแรงจูงใจในกำรท�ำงำน จะท�ำอย่ำงไรดี?
	� Line Manager มำปรึกษำปัญหำเรื่องลูกน้องท�ำงำน 

ไม่ดี, ลูกน้องไม่เหมำะกับลักษณะงำนที่ท�ำอยู่, ลูกน้อง 
ไม่มีแรงจูงใจในกำรท�ำงำน, ลูกน้องมีปัญหำกับ 
เพื่อนร่วมงำน ฯลฯ จะช่วย Line Manager อย่ำงไรดี?

	� พนักงำนมำปรึกษำปัญหำชีวิต ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำเรื่อง
หัวหน้ำ ไม่ชอบงำนที่ท�ำอยู่ ปรับตัวไม่ได้ ฯลฯ จะช่วย
พนักงำนให้มีควำมสุขกับกำรท�ำงำนมำกขึ้นอย่ำงไร 
ได้บ้ำง?

ปัญหำทั้งหมดนี้ ที่ผ่ำนมำก็ทั้งพูดคุย ให้ค�ำแนะน�ำต่ำง ๆ แล้ว  
แต่ท�ำไมยังไม่ได้ผลเท่ำที่ควรนะ? มันต้องมีเครื่องมือที่ช่วยได้สิ!
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ถ้าวันนี้ คุณเป็น HR ที่ก�าลังเผชิญความท้าทาย 
เหล่านี้อยู่ และมองหาตัวช่วยเพื่อรับมือกับความ
ท้าทายเหล่านี้ให้ดีิยิ่งขึ้น คุณจ�าเป็นต้องม ี
ทักษะการโค้ช
	� ทักษะกำรโค้ชจะช่วยให้คุณเป็นผู้ฟังที่ดียิ่งขึ้น ท�ำให้คุณ

เข้ำใจปัญหำที่แท้จริง
	� ทักษะกำรโค้ชจะช่วยให้คุณตั้งค�ำถำมได้ดีและ 

มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ค�ำถำมที่ดีจะน�ำไปสู่ค�ำตอบที่ดี
หรือทำงออกที่ดี

	� ทักษะกำรโค้ชจะช่วยให้คุณดึงศักยภำพของทีมงำน 
ออกมำได้มำกกว่ำเดิม

	� คุณจะมีทักษะในกำรสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจมำกขึ้น
	� คุณจะพบวิธีในกำรสร้ำง Engagement กับทีมงำน 

ผ่ำนกระบวนกำรโค้ชที่มีประสิทธิภำพ

อัตราค่าอบรมท่านละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรณุาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวนัที ่20 ส.ค. 2565 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน

รุ่นที่ 22
มอบวุฒิบัตร 
ส�ำหรับท่ำนที่เปิดกล้อง 
ตลอดกำรอบรม



หัวข้อการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “Coaching Skill for HR Professionals รุ่นที่ 22” (วันที่ 27 ส.ค. 2565)

	� มุมมองวิธีคิดของกำรเป็นโค้ชที่ดีในกำรพัฒนำคน  

(Mindset of a Good Coach)

	� ทักษะในกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจ (Building Trust and Rapport)

	� กำรฟังเชิงลึกเพื่อประสิทธิภำพในกำรโค้ช (Deep Listening)

	� กำรตั้งค�ำถำมอย่ำงทรงพลัง (Powerful Questioning)

	� กระบวนกำรโค้ชอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Coaching Process)

	� กำรให้ Feedback อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Effective Feedback)

HR ที่จบหลักสูตรนี้ จะมีความเข้าใจและมีทักษะในการโค้ชติดตัว  

ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับ

	� กำรโค้ชทีมงำนของตนเอง

	� กำรโค้ช Line Manager หรือแนะน�ำเครื่องมือกำรโค้ชให้กับ Line Manager เพื่อพัฒนำทีมงำน

	� กำรโค้ชพนักงำนที่เข้ำมำปรึกษำปัญหำต่ำง ๆ

วันนี้ถ้ำคุณเป็น HR ที่มีทักษะกำรโค้ชติดตัว คุณจะไม่ใช่ HR ธรรมดำอีกต่อไป แต่คุณจะเป็น HR มืออำชีพที่นอกจำก

ควำมรู้ในวิชำชีพแล้ว คุณยังมีทักษะเรื่องคนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งไม่ว่ำ Line Manager พนักงำน หรือลูกทีม คนไหนก็อยำก

เข้ำหำคุณ เพรำะคุณสำมำรถมอบคุณค่ำให้กับพวกเขำได้มำกกว่ำเดิม

1.  *ชื่อ-นำมสกุล ............................................................................

*ต�ำแหน่ง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นำมสกุล ............................................................................

*ต�ำแหน่ง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษ ี............................................สำขำ ................................

ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสำร....................................

ผู้ติดต่อ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนำม บริษัท เอช อำร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนำคำรกรุงเทพ เลขที่ 2403005727     � ธนำคำรไทยพำณิชย์ เลขที่ 0802359647     � ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เมื่อช�ำระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�ำเนำใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มำที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  

� เอกสำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ตัวจริง กรุณำส่งไปรษณียล์งทะเบียนมำให้ก่อนวันอบรม

บริษัท เอช อำร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (ส�ำนักงำนใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 15 ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�ำตัวผู้เสียภำษี 0105540023934
หมำยเหต ุกรณีหลักสูตรยืนยันกำรจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินในทุกกรณี
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สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


