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Profile
วิทยากร / โค้ ช
อาจารย์ ดร.วันทนา ปทุมอนันต์ , PCC
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และองค์ กร และ การโค้ ช
Psychology Human Potential Development & Professional Certified Coach ,PCC

(International Coaching Federation –ICF)

วิทยากร โค้ช และที่ปรึ กษา ผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นจิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพตนเองและผูอ้ ื่น การสื่ อสาร
สร้างสัมพันธ์ การเสริ มสร้างภาวะผูน้ าในตนเอง การตระหนักรู ้ในตนเอง การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ภาวะ
ผูน้ าในทีมงาน ภาวะผูน้ าในองค์กร จิตวิทยาการดูลทีมงานให้ได้งานและได้หวั ใจของคนทางาน ส่ งผลให้
คนทางานให้อย่างเต็มที่และเต็มใจ
ด้วยศาสตร์ดา้ นจิตวิทยาเชิงบวก จิตวิทยาประยุกต์ ผสมผสานกับศาสตร์ ดา้ นการโค้ช ที่สามารถเปลี่ยน
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีมงานในองค์กรและในงานบริ การ ให้เป็ นความร่ วมมือ เป็ นพลัง เป็ นการทางานเป็ นทีม
เกิดเป็ นความจงรักภักดีกบั องค์กร และความเต็มใจให้บริ การต่อลูกค้า ส่ งผลให้เกิดความภักดีของลูกค้าต่อธุ รกิจ
ด้วยการนาศักยภาพ ความสามารถที่แท้จริ งที่มีอยูใ่ นเฉพาะบุคคลที่ซ่อนอยูภ่ ายในออกมาใช้ได้ อย่างเต็ม
ประสิ ทธิภาพ
ผ่านการTeaching Training Consulting Counselling & Coaching ผสานหลากหลายเทคนิคเพื่อทาให้
สมองส่ วนหน้าเปิ ดอย่างเต็มที่ Prefrontal Cortex : PFC ซึ่งสมองส่ วนนี้มนุษย์ใช้ในการคิดกลยุทธ์ ความคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ ร่ วมกับศาสตร์ การโค้ช ด้วย Brain based Coaching, Positive
psychology coaching , IKIGAI Coaching ,PERMA Positive Emotions, Positivity, Flow , Mindset , Appreciative
Inquiry,
ซึ่ งศาสตร์ เหล่านี้เน้นพัฒนาคนจึงเหมาะสมกับโลกยุค VUCA World ที่เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่
แน่นอน ความสลับซับซ้อน และความคลุมเครื อ การใช้ Positive Reframing เพื่อสร้าง Growth mindset เป็ น
โอกาสในการหาคาตอบใหม่ๆ การออกแบบคาถามทรงพลัง ในการ Coaching เพื่อสร้างความตระหนักรู ้ การใช้
เครื่ องมือทดสอบเพื่อช่วยค้นหา ลักษณะจุดแข็งและคุณธรรมในตัวบุคคล เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้มองเห็นตัวตน
ชัดเจนมากยิง่ ขึ้น รู ้วา่ อะไรเป็ นจุดแข็งในตนเอง ในทีมงาน และจะสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างไร อะไรเป็ น
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จุดประสงค์ ความหมาย คุณค่าของตัวเอง คุณค่าของงานที่ทาอยู่ การเชื่ อมโยงอารมณ์สมดุลชีวติ กับงาน รวมทั้ง
โอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้น เพื่อส่ งเสริ มการบรรลุเป้ าหมายได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น

การศึกษา
Doctor of Philosophy in Psychology Human Potential Development and Organization
Master of Business Administration, Marketing
Bachelor of Business Administration in Marketing

ประวัตกิ ารฝึ กอบรมเฉพาะทางด้ านศาสตร์ การโค้ช (Coaching ) จิตวิทยาเชิงบวก และ
จิตวิทยาประยุกต์
โค้ชสากลที่ได้รับการรับรองระดับ PCC (Professional Certified Coach) จากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ
(International Coaching Federation - ICF)
Certificate in Professional Trainer in Training and Group Coaching Program : Peak Potential Academy
Certificate in Coach the Coach Professional Coach Program : Peak Potential Academy
Certificate in Professional business counselor Program : The Association of Small and Medium
Enterprise Counselor Networks
Certificate in Special educational research techniques : Kasem Bundit University
Certificate in Strategies for training and development of current staff potential : Technology Promotion
Association (Thailand-Japan)
Certificate in Preliminary exporter : Department of International Trade Promotion
Certificate in Stair Coaching and Mentoring Program : Bangkok Psychological Servicers
Certificate in IKIGAI Coaching : Thailand Coaching Institute
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ประวัตกิ ารทางาน
Training & Development Manager : Ploy Flora Art Co., Ltd
Training & Development Manager : P&W Development Co., Ltd
Trainer : Department of Business Development, Ministry of Commerce
Business Counselor : The Association of Small and Medium Enterprise Counselor Networks
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หลักสู ตรที่มีความเชี่ยวชาญ
ทุกหลักสู ตรใช้การเรี ยนการสอนผ่าน แนวคิด-ทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก ศาสตร์ดา้ นการโค้ช (Coaching )
และ Brain Based Learning เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
การโค้ช ผูบ้ ริ หาร(Coaching) เพื่อพัฒนา/เสริ ม/สร้างศักยภาพ
ผ่านกระบวนการ 1on1 ( 1:1) Coaching, Group Coaching
การเสริ มทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพทีม
การเสริ มทักษะการโค้ชเพื่อการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ
การพัฒนาภาวะผูน้ าและการบริ หารคน
การสื่ อสารผ่านเครื่ องมือทรงพลังอย่างสร้างสรรค์
การค้นพบแรงบันดาลใจในการทางานเพื่อเสริ มศักยภาพของตนเอง
การพัฒนาศักยภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยศาสตร์การโค้ชและจิตวิทยาเชิงบวก
การทางานเป็ นทีม สร้างความเข้มแข็งของทีมอย่างเป็ นระบบ
การบริ หารความขัดแย้งในองค์กร
การพัฒนาทักษะการคิดและการตัดสิ นใจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การพัฒนาทักษะของหัวหน้างานและพี่เลี้ยง

องค์กรที่ใช้ บริการฝึ กอบรม
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ภาพบรรยากาศ Class
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