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หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง
1. หลักการและเหตุผล
การสอนงานและการเปนพี่เลี้ยงเปนอีกหนึ่งหนาที่ที่สำคัญของผูทำงานในระดับอาวุโสหรือทำหนาที่หัวหนา ผูจัดการ
ผูบริหาร ที่ตองถายทอดองคความรู ทักษะ ประสบการณใหกับบุคลากรในสังกัดที่ตนเองดูแลบังคับบัญชา การสอนงานและ
การเปนพี่เลี้ยงเปนเทคนิคที่ตองฝกฝนฝนบอยๆ ใหเกิดความชำนาญเพื่อใหผูถูกสอนไดรับความรู ความเขาใจอยางถองแท
จนกระทั่งนำไปใชในการทำงานไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ บอยครั้งจะพบปญหาวาการสอนงานรวมถึงบทบาทการเปน
พี่เลี้ยงเหตุใดผูรับการสอนจึงไมเขาใจ ไมอยากปฏิบัติตามเกิดการตอตานอยูในใจลึกๆ ซึ่งอาจสงผลเสียตอองคกร องคกรใด
ก็ตามหากมีความผิดพลาดในงานเดิมๆ อยูบอยครั้งใหตั้งขอสังเกตไววาองคกรของทานกำลังประสบปญหาขาดการถายทอด
ทักษะและประสบการณจากรุนสูรุน ขาดการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ ยิ่งในสถานการณปจจุบันเมื่อโลกเขาสูยุคดิ จิ ทัล
ยุคที่มีความแตกตางกันทางดาน Generation Gap การพุดคุย การสื่อสารใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันก็ดูจะเปนเรื่อง
ที่ยากมากขึ้น ดังนั้น การเรียนรูถึงเทคนิคการสอนงาน ความเขาใจในบทบาทการเปนพี่เลี้ยงที่ถูกตอง การใช GROW Model
ไดในสถานการณที่เหมาะสม จึงเปนเปนประโยชนตอผูที่ทำหนาที่สอนงาน และเปนประโยชนตอองคกร
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาว จึงไดกำหนดจัดการฝกอบรม
หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง เพื่อเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะ ความสามารถใหกับผูเขารับการอบรม
ซึ่งมีความจำเปนและเปนประโยชนสำหรับองคกรในยุคปจจุบันใหดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูกรอบแนวความคิดของการสอนงานและบทบาทในการเปนพี่เลี้ยง ศึกษาถึง
เทคนิคการสอนงานรูปแบบตางๆ เรียนรูการใช GROW Model ในสถานการณที่เหมาะสม วิธีการ Feedback เพื่อใหการ
สอนงานและการทำหนาที่พี่เลี้ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อเรียนรูหลักจิตวิทยาการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง เขาใจธรรมชาติของมนุษย เขาใจถึงศิลปะการสื่อสาร
และจูงใจใหผูรับการสอน สามารถนำไปใชในการปฏิบัติงานไดโดยไมผิดพลาด
3. เพื่อใหเกิดทักษะและฝกปฏิบัติจริงโดยผานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู(Action-Based Learning) สามารถนำ
ความรู ประสบการณที่ไดรับ ไปประยุกตใชในการทำงานไดเกิดผลสำเร็จ
3. หัวขอการฝกอบรม (จำนวน 12 ชั่วโมง)
1. ความหมาย แนวคิดของการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring Concept)
2. รวมกันตรวจสอบ : คุณสมบัติของผูสอนงานที่ดีเปนอยางไร
3. กระบวนการสอนงานเชิงปฏิบัติการที่ไดผล (Effective Coaching Process)
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู : ปญหาที่พบบอยจากการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง
5. เทคนิคการสอนงานรูปแบบตาง ๆ
6. Work shop : การใช GROW Model เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการสอนงาน
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7. เทคนิคการให Feedback เพื่อติดตามการสอนงาน
8. แนวทางพัฒนาตนเองสูการเปนผูสอนงานและเปนพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ
9. หลักจิตวิทยาการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง
10. เรียนรูและเขาใจธรรมชาติของมนุษย
11. ศิลปะการสื่อสารเพื่อจูงใจใหไดทั้งใจและไดงาน
12. เทคนิคการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
13. Role Playing : รูปแบบการสอนงานที่เหมาะสมในแตละสถานการณ
4. เปาหมาย
1. ผูบริหารองคกร ผูบริหารหนวยงาน ผูบริหารสวนงานทุกระดับ ทั้งองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
2. บุคลากรที่ปฏิ บั ติงานเกี่ยวกับงานดานบริ หารทรัพยากรมนุษย เจาหนาที่ฝ ายบุคล ทั้งองคกรภาครั ฐ
รัฐวิสาหกิจและเอกชน
3. ผูประกอบการ และผูที่สนใจทั่วไป
5. ระยะเวลาการฝกอบรม (12 ชั่วโมง)
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565
6. สถานที่จัดการฝกอบรม
หองฝายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
7. วิทยากร
7.1 อ.ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
7.2 อ.ดร.ณฐวัตน ลองทอง คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
8. การรับสมัคร (รับสมัคร จำนวนไมเกิน 30 ทาน / หลักสูตร)
- ผูสมัครฝกอบรมตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดกอนสมัคร และ ตองไดรับการฉีดวัคซีน
ครบถวนตามจำนวนที่คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหมไดกำหนดไว (อยางใดอยางหนึ่ง) ประกอบดวยวัคซีน
Johnson & Johnson / AstraZeneca จะตองฉีดเข็มแรกแลวไมนอยกวา 14 วัน , Sinovac 2 เข็ม , SinoPharm 2 เข็ม ,
Moderna 2 เข็ม , Pfizer 2 เข็ม , Sinovac+AstraZeneca 2 เข็ม และ Sputnik V 2 เข็ม
- สมัครเขารวมการฝกอบรมไดที่ Website : www.uniserv.cmu.ac.th หรือ QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท/โทรสาร
หมายเลข 053-942874 หรือ E-mail : uniserv.training@gmail.com
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- การจัดฝกอบรมไดปฏิบัติตามมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของจัง หวัดเชียงใหม
9. การชำระคาลงทะเบียน 3,500 บาท (ไมรวมคาที่พัก)
- คาลงทะเบียนอัตรานี้รวมคาใชจายเกี่ยวกับการดำเนินงานหลักสูตร คาบริการวิชาการ คาใบประกาศนียบั ตร
และคาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- หากมีจำนวนผูสมัครถึงเกณฑที่สามารถจัดฝกอบรมได ผูสมัครจะไดรับการยืนยันอีกครั้งและโปรดชำระคาลงทะเบียน
ภายใน 10 วันทำการกอนวันฝกอบรม โดยชำระคาลงทะเบียนผานธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม
บัญชีออมทรัพย เลขที่ 566-554099-0 ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการและวิจัย)
- กรุณาสงสำเนาเอกสารหลักฐานการชำระเงินมายัง E-mail : uniserv.training@gmail.com โดยระบุชื่อผูสมัคร
ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม ตลอดจนรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินที่ชัดเจนและถูกตอง
10. เมื่อชำระคาลงทะเบียนแลวไมสามารถยกเลิกการฝกอบรมได ยกเวน
- หากติดภารกิจ โปรดแจงเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแนบสำเนาหนังสือสั่งการหรือเอกสารที่เกี่ยวของจาก
หนวยงานมายังสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการกอนวันฝกอบรม ทานจะไดรับ
คาลงทะเบียนคืนเต็มจำนวน
- หากผูสมัครมีเหตุจำเปนอื่น โปรดแจงเปนลายลักษณอักษรมายังสำนักบริการวิชาการ ลวงหนาไมนอยกวา 5 วัน
ทำการกอนวันฝกอบรม สำนักบริการวิชาการ จะทำการคืนเงินคาลงทะเบียนแกผูสมัครในสัดสวนรอยละ 80 ของจำนวนเต็ม
โดยหักเปนคาใชจายในการดำเนินงานรอยละ 20 หรือ สามารถสงผูแทนทานอื่นเขารับการฝกอบรมแทนได
- หากปรากฏวาผูสมัครไมไดแจงยกเลิกตามเงื่อนไขตามเวลาที่กำหนด สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธ
การคืนเงินคาลงทะเบียนทุกกรณี
- สงเอกสาร / หลักฐานมายัง E-mail : uniserv.training@gmail.com
11. หมายเหตุ
- หนวยงานภาครัฐ สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น) สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหนวยงานอื่น )
สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมไดตามระเบียบหนวยงาน
- หน วยงานเอกชน สามารถนำค าใช จ  ายในการฝ กอบรมพั ฒนาฝ ม ื อแรงงานลดหย อนภาษี ได ร  อยละ 200
(คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 122/2545 เรื่อง ภาษีเงินได กรณีการยกเว นภาษีเงิ นได สำหรั บกำไรสุ ทธิ ของบริ ษั ทหรื อ
หางหุนสวนนิติบุคคลที่ไ ดจ ากการประกอบกิ จการสถานศึกษาและที ่ไ ด จากการประกอบกิ จการสถานฝก อบรม
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เพื่อพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางและรายจายเพื่อการศึกษาหรือฝกอบรมลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล :
http://www.rd.go.th/publish/13490.0.html)
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนนิติบุคคลที่มิใชบริษัทหรือหางหุนสวนจำกัด ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร
ไมอยูในขายเสียภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 3%
12. การประเมินผล
โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลเนื้อหาการฝกอบรม วิทยากร และการจัดโครงการในภาพรวมหลังเสร็จสิ้น
การฝกอบรมแลว
13. การรับรองผลการฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรม ตองเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสูตรการฝกอบรมไมต่ำกวา 80% ของระยะเวลาตลอด
หลักสูตร จึงจะมีสิทธิไดรับประกาศนียบัตรรับรองผล
14. หนวยงานรับผิดชอบ
งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โทรศัพท 053-942874-5 แฟกซ 053-942874 E-mail : uniserv.training@gmail.com
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กำหนดการหลักสูตร เทคนิคการสอนงานและการเปนพีเ่ ลี้ยง
โดย อ.ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
และ อ.ดร.ณฐวัฒน ลองทอง คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ณ หองฝายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา
กิจกรรม/Workshop
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น.
การบรรยาย โดย อ.ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
- ความหมาย แนวคิดของการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง
(Coaching & Mentoring Concept)
- รวมกันตรวจสอบ : คุณสมบัติของผูสอนงานที่ดีเปนอยางไร
- กระบวนการสอนงานเชิงปฏิบัติการที่ไดผล (Effective Coaching Process)
- แลกเปลี่ยนเรียนรู : ปญหาที่พบบอยจากการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00 - 16.00 น.
การบรรยาย
- เทคนิคการสอนงานรูปแบบตาง ๆ
- Work shop : การใช GROW Model เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการสอนงาน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
เวลา
กิจกรรม/Workshop
09.00 – 12.00 น.
การบรรยาย โดย อ.ดร.ณฐวัฒน ลองทอง
- เทคนิคการให Feedback เพื่อติดตามการสอนงาน
- แนวทางพัฒนาตนเองสูการเปนผูสอนงานและเปนพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ
- หลักจิตวิทยาการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00 - 16.00 น.
การบรรยาย
- เรียนรูและเขาใจธรรมชาติของมนุษย
- ศิลปะการสื่อสารเพื่อจูงใจใหไดทั้งใจและไดงาน
- เทคนิคการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
- Role Playing : รูปแบบการสอนงานที่เหมาะสมในแตละสถานการณ
หมายเหตุ
1. พัก 15 นาที (เชา เวลา 10.30-10.45 น.) และ (บาย เวลา 14.30-14.45 น.)
2. หัวขอและกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

