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หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง 

1. หลักการและเหตุผล 

การสอนงานและการเปนพี่เล้ียงเปนอีกหนึ่งหนาท่ีท่ีสำคัญของผูทำงานในระดับอาวุโสหรือทำหนาท่ีหัวหนา ผูจัดการ 

ผูบริหาร ท่ีตองถายทอดองคความรู ทักษะ ประสบการณใหกับบุคลากรในสังกัดท่ีตนเองดูแลบังคับบัญชา การสอนงานและ

การเปนพี่เลี้ยงเปนเทคนิคที่ตองฝกฝนฝนบอยๆ ใหเกิดความชำนาญเพื่อใหผูถูกสอนไดรับความรู ความเขาใจอยางถองแท

จนกระทั่งนำไปใชในการทำงานไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ บอยครั้งจะพบปญหาวาการสอนงานรวมถึงบทบาทการเปน 

พี่เล้ียงเหตุใดผูรับการสอนจึงไมเขาใจ ไมอยากปฏิบัติตามเกิดการตอตานอยูในใจลึกๆ ซึ่งอาจสงผลเสียตอองคกร องคกรใด 

ก็ตามหากมีความผิดพลาดในงานเดิมๆ อยูบอยครั้งใหต้ังขอสังเกตไววาองคกรของทานกำลังประสบปญหาขาดการถายทอด

ทักษะและประสบการณจากรุนสู รุน ขาดการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ ยิ่งในสถานการณปจจุบันเมื่อโลกเขาสูยุคดิจิทัล  

ยุคที่มีความแตกตางกันทางดาน Generation Gap การพุดคุย การสื่อสารใหเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันก็ดูจะเปนเรื่อง 

ท่ียากมากข้ึน ดังนั้น การเรียนรูถึงเทคนิคการสอนงาน ความเขาใจในบทบาทการเปนพี่เล้ียงท่ีถูกตอง การใช GROW Model 

ไดในสถานการณท่ีเหมาะสม จึงเปนเปนประโยชนตอผูท่ีทำหนาท่ีสอนงาน และเปนประโยชนตอองคกร 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาว จึงไดกำหนดจัดการฝกอบรม

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและการเปนพี่เลี้ยง เพื่อเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะ ความสามารถใหกับผูเขารับการอบรม 

ซึ่งมีความจำเปนและเปนประโยชนสำหรับองคกรในยุคปจจุบันใหดียิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูกรอบแนวความคิดของการสอนงานและบทบาทในการเปนพี่เล้ียง ศึกษาถึง

เทคนิคการสอนงานรูปแบบตางๆ เรียนรูการใช GROW Model ในสถานการณท่ีเหมาะสม วิธีการ Feedback เพื่อใหการ

สอนงานและการทำหนาท่ีพี่เล้ียงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพื่อเรียนรูหลักจิตวิทยาการสอนงานและการเปนพี่เล้ียง เขาใจธรรมชาติของมนุษย เขาใจถึงศิลปะการส่ือสาร

และจูงใจใหผูรับการสอน สามารถนำไปใชในการปฏิบัติงานไดโดยไมผิดพลาด 

3. เพื่อใหเกิดทักษะและฝกปฏิบัติจริงโดยผานกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู(Action-Based Learning) สามารถนำ

ความรู ประสบการณท่ีไดรับ ไปประยุกตใชในการทำงานไดเกิดผลสำเร็จ 

3. หัวขอการฝกอบรม (จำนวน 12 ช่ัวโมง) 

1. ความหมาย แนวคิดของการสอนงานและการเปนพี่เล้ียง (Coaching & Mentoring Concept) 

2. รวมกันตรวจสอบ : คุณสมบัติของผูสอนงานท่ีดีเปนอยางไร 

3. กระบวนการสอนงานเชิงปฏิบัติการท่ีไดผล (Effective Coaching Process) 

4. แลกเปล่ียนเรียนรู : ปญหาท่ีพบบอยจากการสอนงานและการเปนพี่เล้ียง 

5. เทคนิคการสอนงานรูปแบบตาง ๆ  

6. Work shop : การใช GROW Model เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการสอนงาน 
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7. เทคนิคการให Feedback เพื่อติดตามการสอนงาน 

8. แนวทางพัฒนาตนเองสูการเปนผูสอนงานและเปนพี่เล้ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

9. หลักจิตวิทยาการสอนงานและการเปนพี่เล้ียง 

10. เรียนรูและเขาใจธรรมชาติของมนุษย 

11. ศิลปะการส่ือสารเพื่อจูงใจใหไดท้ังใจและไดงาน 

12. เทคนิคการกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง 

13. Role Playing : รูปแบบการสอนงานท่ีเหมาะสมในแตละสถานการณ 

4. เปาหมาย 

1. ผูบริหารองคกร ผูบริหารหนวยงาน ผูบริหารสวนงานทุกระดับ ท้ังองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับงานดานบริหารทรัพยากรมนุษย เจาหนาที่ฝายบุคล ทั้งองคกรภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจและเอกชน 

3. ผูประกอบการ และผูท่ีสนใจท่ัวไป 

5. ระยะเวลาการฝกอบรม (12 ช่ัวโมง) 

 วันท่ี 19-20 พฤษภาคม 2565 

6. สถานท่ีจัดการฝกอบรม 

 หองฝายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

7. วิทยากร 

7.1 อ.ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ท่ีปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

7.2 อ.ดร.ณฐวัตน ลองทอง คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

8. การรับสมัคร (รับสมัคร จำนวนไมเกิน 30 ทาน / หลักสูตร) 

- ผู สมัครฝกอบรมตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดกอนสมัคร 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  

- สมัครเขารวมการฝกอบรมไดท่ี Website : www.uniserv.cmu.ac.th หรือ QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท/โทรสาร 

หมายเลข 053-942874 หรือ E-mail : uniserv.training@gmail.com 
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- การจัดฝกอบรมไดปฏิบัติตามมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ของจังหวัดเชียงใหม 

9. การชำระคาลงทะเบียน 3,500 บาท (ไมรวมคาท่ีพัก) 

- คาลงทะเบียนอัตรานี้รวมคาใชจายเกี่ยวกับการดำเนินงานหลักสูตร คาบริการวิชาการ คาใบประกาศนียบัตร 

และคาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

- หากมีจำนวนผูสมัครถึงเกณฑท่ีสามารถจัดฝกอบรมได ผูสมัครจะไดรับการยืนยันอีกครั้งและโปรดชำระคาลงทะเบียน

ภายใน 10 วันทำการกอนวันฝกอบรม โดยชำระคาลงทะเบียนผานธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

บัญชีออมทรัพย เลขท่ี 566-554099-0 ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการและวิจัย)  

- กรุณาสงสำเนาเอกสารหลักฐานการชำระเงินมายัง E-mail : uniserv.training@gmail.com โดยระบุช่ือผูสมัคร 

ช่ือหลักสูตร วันท่ีอบรม ตลอดจนรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินท่ีชัดเจนและถูกตอง  

10. เม่ือชำระคาลงทะเบียนแลวไมสามารถยกเลิกการฝกอบรมได 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 (กรณีจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมไดตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ

ระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ ่น พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหนวยงานอื่น) 

สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมไดตามระเบียบหนวยงาน  

- หนวยงานเอกชน สามารถนำคาใชจายในการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงานลดหยอนภาษีไดรอยละ 200   

(คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 122/2545 เรื ่อง ภาษีเงินได กรณีการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือ 

หางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดจากการประกอบกิจการสถานศึกษาและที ่ไดจากการประกอบกิจการสถานฝกอบรม 
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เพื่อพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจางและรายจายเพื่อการศึกษาหรือฝกอบรมลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล : 

http://www.rd.go.th/publish/13490.0.html) 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนนิติบุคคลที่มิใชบริษัทหรือหางหุนสวนจำกัด ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร 

ไมอยูในขายเสียภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 3% 

12. การประเมินผล 

 โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลเนื้อหาการฝกอบรม วิทยากร และการจัดโครงการในภาพรวมหลังเสร็จส้ิน

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 เทคนิคการสอนงานและการเปนพีเ่ลี้ยง 

โดย อ.ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ท่ีปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

และ อ.ดร.ณฐวัฒน ลองทอง คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ณ หองฝายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 

เวลา   กิจกรรม/Workshop 

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 น.  การบรรยาย โดย อ.ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร 

   -  ความหมาย แนวคิดของการสอนงานและการเปนพี่เล้ียง 

(Coaching & Mentoring Concept) 

   - รวมกันตรวจสอบ : คุณสมบัติของผูสอนงานท่ีดีเปนอยางไร 

   - กระบวนการสอนงานเชิงปฏิบัติการท่ีไดผล (Effective Coaching Process) 

- แลกเปล่ียนเรียนรู : ปญหาท่ีพบบอยจากการสอนงานและการเปนพี่เล้ียง 

 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 

 13.00 - 16.00 น. การบรรยาย 

- เทคนิคการสอนงานรูปแบบตาง ๆ  

- Work shop : การใช GROW Model เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการสอนงาน 

 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

เวลา   กิจกรรม/Workshop 
09.00 – 12.00 น. การบรรยาย โดย อ.ดร.ณฐวัฒน ลองทอง  

- เทคนิคการให Feedback เพื่อติดตามการสอนงาน 

- แนวทางพัฒนาตนเองสูการเปนผูสอนงานและเปนพี่เล้ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

- หลักจิตวิทยาการสอนงานและการเปนพี่เล้ียง 

 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 

 13.00 - 16.00 น. การบรรยาย 
- เรียนรูและเขาใจธรรมชาติของมนุษย 

- ศิลปะการส่ือสารเพื่อจูงใจใหไดท้ังใจและไดงาน 

- เทคนิคการกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง 

- Role Playing : รูปแบบการสอนงานท่ีเหมาะสมในแตละสถานการณ 

หมายเหตุ 

1. พัก 15 นาที (เชา เวลา 10.30-10.45 น.) และ (บาย เวลา 14.30-14.45 น.) 

2. หัวขอและกำหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 


