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โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 053-942874-5  

1. หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและการเปนพี่เลีย้ง (Coaching & Mentoring Techniques) 

2. หลักการและเหตุผล 
การสอนงานและการเปนพี่เลี้ยงเปนอีกหนึ่งหนาที่ที่สำคัญของผูทำงานในระดับอาวุโส

หรือทำหนาท่ีหัวหนา ผูจัดการ ผูบริหาร ท่ีตองถายทอดองคความรู ทักษะ ประสบการณใหกับบุคลากรในสังกัด
ที่ตนเองดูแลบังคับบัญชา การสอนงานและการเปนพี่เลี้ยงเปนเทคนิคที่ตองฝกฝนฝนบอยๆ ใหเกิดความชำนาญ
เพื่อใหผูถูกสอนไดรับความรู ความเขาใจอยางถองแทจนกระท่ังนำไปใชในการทำงานไดอยางถูกตอง
มีประสิทธิภาพ บอยครั้งจะพบปญหาวาการสอนงานรวมถึงบทบาทการเปนพี่เล้ียงเหตุใดผูรับการสอนจึงไมเขาใจ 
ไมอยากปฏิบัติตามเกิดการตอตานอยูในใจลึกๆ ซึ่งอาจสงผลเสียตอองคกร องคกรใดก็ตามหากมีความผิดพลาด
ในงานเดิมๆ อยูบอยครั้งใหตั้งขอสังเกตไววาองคกรของทานกำลังประสบปญหาขาดการถายทอดทักษะและ
ประสบการณจากรุนสูรุน ขาดการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ ยิ่งในสถานการณปจจุบันเมื่อโลกเขาสูยุคดิจิทัล 
ยุคท่ีมีความแตกตางกันทางดาน Generation Gap การพุดคุย การส่ือสารใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
ก็ดูจะเปนเรื่องท่ียากมากข้ึน ดังนั้น การเรียนรูถึงเทคนิคการสอนงาน ความเขาใจในบทบาทการเปนพี่เล้ียงท่ีถูกตอง 
การใช GROW Model ไดในสถานการณที่เหมาะสม จึงเปนเปนประโยชนตอผูที่ทำหนาที่สอนงาน และ
เปนประโยชนตอองคกร 

จากความสำคัญดังกลาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดโครงการฝกอบรม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและการเปนพี ่เลี ้ยง (Coaching & 
Mentoring Techniques) ข้ึน เพื่อเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะ ความสามารถใหกับผูเขารับการอบรม 
ซึ่งมีความจำเปนและเปนประโยชนสำหรับองคกรในยุคปจจุบันใหดียิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูกรอบแนวความคิดของการสอนงานและบทบาทในการเปน

พี่เลี้ยง ศึกษาถึงเทคนิคการสอนงานรูปแบบตางๆ เรียนรูการใช GROW Model ในสถานการณที่เหมาะสม 
วิธีการ Feedback เพื่อใหการสอนงานและการทำหนาท่ีพี่เล้ียงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.2 เพื่อเรียนรูหลักจิตวิทยาการสอนงานและการเปนพี่เล้ียง เขาใจธรรมชาติของมนุษย เขาใจถึง
ศิลปะการส่ือสารและจูงใจใหผูรับการสอน สามารถนำไปใชในการปฏิบัติงานไดโดยไมผิดพลาด 

3.3 เพื่อใหเกิดทักษะและฝกปฏิบัติจริงโดยผานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Action-Based 
Learning) สามารถนำความรู ประสบการณท่ีไดรับ ไปประยุกตใชในการทำงานไดเกิดผลสำเร็จ 

4. คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ  
4.1 ผูบริหารองคกร ผูบริหารหนวยงาน ผูบริหารสวนงานทุกระดับ ท้ังองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ

และเอกชน 
4.2 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานบริหารทรัพยากรมนุษย เจาหนาท่ีฝายบุคล ท้ังองคกร

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 
4.3 ผูประกอบการ และผูท่ีสนใจท่ัวไป 
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5. หัวขอการฝกอบรม 
5.1 ความหมาย แนวคิดของการสอนงานและการเปนพี่เล้ียง (Coaching & Mentoring Concept) 
5.2 รวมกันตรวจสอบ : คุณสมบัติของผูสอนงานท่ีดีเปนอยางไร 
5.3 กระบวนการสอนงานเชิงปฏิบัติการท่ีไดผล (Effective Coaching Process) 
5.4 แลกเปล่ียนเรียนรู : ปญหาท่ีพบบอยจากการสอนงานและการเปนพี่เล้ียง 
5.5 เทคนิคการสอนงานรูปแบบตาง ๆ  
5.6 Work shop : การใช GROW Model เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการสอนงาน 
5.7 เทคนิคการให Feedback เพื่อติดตามการสอนงาน 
5.8 แนวทางพัฒนาตนเองสูการเปนผูสอนงานและเปนพี่เล้ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.9 หลักจิตวิทยาการสอนงานและการเปนพี่เล้ียง 
5.10 เรียนรูและเขาใจธรรมชาติของมนุษย 
5.11 ศิลปะการส่ือสารเพื่อจูงใจใหไดท้ังใจและไดงาน 
5.12 เทคนิคการกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
5.13 Role Playing : รูปแบบการสอนงานท่ีเหมาะสมในแตละสถานการณ 

6. รูปแบบการอบรม 
 การบรรยายใหความรู และการฝกปฏิบัติ 

7. วิทยากร 
7.1 อาจารย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร 
   - ท่ีปรึกษาดานทรัพยากรมนุษย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
    - ท่ีปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนยขอมูลท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ A 
7.2 อาจารย ดร.ณฐวัฒน ลองทอง 
    - อาจารยประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

8. ระยะเวลา (12 ช่ัวโมง) 
วันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2564 

9. สถานท่ีจัด 
  หองฝายคำ ช้ัน 1 สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

10. การรับสมัคร  
 10.1. ผูประสงคเขารับการฝกอบรมตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดกอน  

10.2. สามารถสมัครเขารวมการฝกอบรมได 
- ฝายบริการวิชาการ ช้ัน 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท/โทรสาร

หมายเลข 053-942874  หรือ E-mail : uniserv.training@gmail.com 
- สมัครออนไลนไดจากเว็บไซตสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  Website: 

www.uniserv.cmu.ac.th 
- Scan QR Code สมัครออนไลนไดจากสื ่อประชาสัมพันธจากสำนักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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11. การชำระคาลงทะเบียน ทานละ 4,000 บาท (ไมรวมคาท่ีพัก) 
 11.1 คาลงทะเบียนอัตรานี้รวมคาจัดทำหลักสูตร เอกสารประกอบการบรรยาย คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาวัสดุกิจกรรม คาใบประกาศนียบัตร คาตอบแทนวิทยากรและคณะ คาเดินทาง
วิทยากร และคาสถานท่ีจัดฝกอบรม ฯลฯ 

11.2 สำนักบริการวิชาการจะดำเนินการติดตอไปยังผู สมัครเพื่อยืนยันการเขารวมการฝกอบรม
ภายใน 10 วันทำการกอนวันฝกอบรม หากมีจำนวนผูสมัครถึงเกณฑท่ีสามารถจัดฝกอบรมได ผูสมัครจะไดรับ
การยืนยันอีกครั้งและโปรดชำระคาลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการกอนวันฝกอบรม  ตามรายละเอียดดังนี้ 
(ใบเสร็จคาลงทะเบียนออกโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
  - งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ช้ัน 2 อาคาร 
Green Nimman CMU Residence ถ.นิมมานเหมินท ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  - ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 566-554099-0 
ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการและวิจัย) 

- ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 456-0-02583-5 
ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) 

11.3 เมื่อผูสมัครชำระเงินคาลงทะเบียนแลว กรุณาสงสำเนาเอกสารหลักฐานการชำระเงิน
มายังโทรสารหมายเลข 053-942874 หรือ E-mail : uniserv.training@gmail.com  โดยระบุช่ือผูสมัคร 
ช่ือหลักสูตร วันท่ีอบรม ตลอดจนรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินท่ีชัดเจนและถูกตอง  

11.4 กรณีผูสมัครประสงคขอยกเลิกการฝกอบรมหลังจากชำระคาลงทะเบียนแลว 
-  เนื่องจากจากติดภารกิจเรงดวน โปรดแจงเปนลายลักษณอักษร พรอมท้ังแนบหลักฐาน

สำเนาหนังสือสั่งการหรือเอกสารที่เกี่ยวของมายังสำนักบริการวิชาการ ลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทำการ
กอนวันฝกอบรม สำนักบริการวิชาการ จะทำการคืนเงินคาลงทะเบียนแกผูสมัครเต็มจำนวน 

- หากผูสมัครขอยกเลิกการฝกอบรมเนื่องจากติดภารกิจอื่นๆ โปรดแจงเปนลายลักษณ
อักษร มายังสำนักบริการวชิาการ ลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทำการกอนวันฝกอบรม สำนักบริการวิชาการ 
จะทำการคืนเงินคาลงทะเบียนแกผูสมัครในสัดสวนรอยละ 80 ของจำนวนเต็ม โดยหักเปนคาใชจายในการ
ดำเนินงานรอยละ 20 

- หากผูสมัครมีเหตุจำเปนอื่น ไมสามารถเขารวมการฝกอบรมได สามารถสงผูแทนทานอื่น
เขารับการฝกอบรมแทนได โดยแจงช่ือ-สกุลผูแทนมายังสำนักบริการวิชาการกอนวันฝกอบรม 

- หากปรากฏวาผูสมัครไมไดแจงยกเลิกใหทราบเปนลายลักษณอักษรตามเวลาที่กำหนด 
สำนักบริการวชิาการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนเงินคาลงทะเบียนทุกกรณี 

11.5 สำหรับคาลงทะเบียน (กรณีจากหนวยงานภาครัฐ) สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 
2555 และระเบียบการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจาก
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหนวยงานอื่น) 
สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมไดตามระเบียบหนวยงาน  

11.6 หนวยงานเอกชนสามารถนำคาใชจายในการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงานลดหยอนภาษีได
รอยละ 200 (อางอิงจากคำส่ังกรมสรรพากร ท่ี ป. 122/2545 เรื่อง ภาษีเงินได กรณีการยกเวนภาษีเงนิได
สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีไดจากการประกอบกิจการสถานศึกษาและท่ีไดจาก
การประกอบกิจการสถานฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางและรายจายเพื่อการศึกษาหรือ
ฝกอบรมลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล : http://www.rd.go.th/publish/13490.0.html) 

11.7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนนิติบุคคลที่มิใชบริษัทหรือหางหุนสวนจำกัด ตามมาตรา 39 แหง
ประมวลรัษฎากร ไมอยูในขายเสียภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 3% 

12. การประเมินผล 

 โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลเนื้อหาการฝกอบรม วิทยากร และการจัดโครงการใน
ภาพรวมหลังเสร็จส้ินการฝกอบรมแลว  

13. การรับรองผลการฝกอบรม 
 ผู เขารับการฝกอบรม ตองเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสูตรการฝกอบรมไมต่ำกวา 80%            
ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จึงจะมีสิทธิไดรับประกาศนียบัตรรับรองผล 

14. หนวยงานรับผิดชอบ  
งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  โทรศัพท 053-942874-5    
แฟกซ 053-942874    
E-mail: uniserv.training@gmail.com 
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โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 053-942874-5  

กำหนดการโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring Techniques) 

หองฝายคำ ช้ัน 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยลัยเชียงใหม 

เวลา กิจกรรมบรรยายและการฝกปฏิบัติ  

วันพฤหัสบดีท่ี 15 กรกฎาคม 2564  
08.30-09.00 น. 
09.00-12.00 น. 
 
 
 
 
12.00-13.00 น. 
13.00-16.00 น. 
 
 
16.00-17.00 น. 

ลงทะเบียน / พิธีเปดการฝกอบรม 
- ความหมาย แนวคิดของการสอนงานและการเปนพี่เล้ียง (Coaching & Mentoring Concept) 
- รวมกันตรวจสอบ : คุณสมบัติของผูสอนงานท่ีดีเปนอยางไร 
- กระบวนการสอนงานเชิงปฏิบัติการท่ีไดผล (Effective Coaching Process) 
- แลกเปล่ียนเรียนรู : ปญหาท่ีพบบอยจากการสอนงานและการเปนพี่เล้ียง 
- เทคนิคการสอนงานรูปแบบตาง ๆ  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
- Work shop : การใช GROW Model เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการสอนงาน 
- เทคนิคการให Feedback เพื่อติดตามการสอนงาน 
- แนวทางพัฒนาตนเองสูการเปนผูสอนงานและเปนพี่เล้ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซักถามประเด็นขอสงสัย / ปดการฝกอบรม 

 

   

วันศุกรท่ี 16 กรกฎาคม 2564  
09.00-12.00 น. 
 
12.00-13.00 น. 
13.00-16.00 น. 
 
16.00-17.00 น. 

- หลักจิตวิทยาการสอนงานและการเปนพี่เล้ียงเรียนรูและเขาใจธรรมชาติของมนุษย 
- ศิลปะการส่ือสารเพื่อจูงใจใหไดท้ังใจและไดงาน 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
- เทคนิคการกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
- Role Playing : รูปแบบการสอนงานท่ีเหมาะสมในแตละสถานการณ 
ซักถามประเด็นขอสงสัย / ปดการฝกอบรม  

 

 

    

 

หมายเหตุ  1. กำหนดการฝกอบรมปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 
               2. พักรับประทานอาหารวาง (เชา) เวลา 10.30-10.45 น. และ (บาย) 14.30-14.45 น. 
               3. สอบถามรายละเอียดสถานท่ีพัก/ฝกอบรมไดท่ี หมายเลขโทรศัพท 053-942881 ถึง 4  
               4. โปรดแตงกายสุภาพ และนำเส้ือแขนยาวมาดวย เนื่องจากหองฝกอบรมอากาศคอนขางเย็น 
               5. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีมาตรการปองกันและการเฝาระวังการระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผูที่เขารวมการฝกอบรมอยางเครงครัด 
ท้ังนี้ ขอความรวมมือทุกทานสวมหนากากอนามัยตลอดการฝกอบรมและขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหผูท่ีมีไข 
(อุณหภูมิต้ังแต 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป) หรือมีอาการเขาขายท่ีจะเปนไข ไอ เจ็บคอ เขารวมการฝกอบรม 
ซึ่งเปนไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดตอ ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกัน ควบคุม และลดโอกาสในการ
แพรกระจายของเช้ือโรคดังกลาวไปยังบุคคลอื่นตอไป 


	5. หัวข้อการฝึกอบรม

