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Coaching & Mentoring Technique 

เทคนคิการโคช้ชิง่ และการเป็นพีเ่ล ีย้ง 
วทิยากร  : 

อ. กติศิกัด ิ ์ววิฒันธ์นวงศ ์C.Ht. , NLP 
วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญการฝึกอบรม อาท ิPersonality Development Pro, EQ, Pro 

Presentation Skill , Proactive Service, The Art of Speaking and 
Communication, CRM&CEM, Emotional Management , Training the Trainer , 

Leadership , NLP for Success and etc. 

หลกัการและเหตผุล 

การเป็นพีเ่ล ีย้งและโคช้เป็นกระบวนการถา่ยทอดความรูท้ีส่ําคัญอยา่งหนึง่ในการ
รักษาและคงไวซ้ ึง่มาตรฐานการทํางานในองคก์รคอื การสอนงาน หรอืบางคนอาจจะเรยีกวา่ 
“On the Job Training” หรอืเรยีกงา่ยๆ สัน้ๆวา่ OJT รวมถงึการ Coaching ทีส่อนท ัง้งาน  
ใหแ้นวคดิ รวมถงึการใหก้าํลงัใจ รวมถงึขอ้แนะนําในการทํางาน เนือ่งจากการสอน
งานเป็นกับการทํางานเป็นนัน้ไมเ่หมอืนกัน โดยตอ้งใชทั้กษะและความสามารถทีแ่ตกตา่ง
กัน การสอนงานคอืการถา่ยทอดสิง่ทีม่ไีปสูผู่เ้รยีนและผลของการสอนคอื ความรู ้ความ
เขา้ใจ ทักษะและทัศนคตขิองผูเ้รยีนทีเ่ปลีย่นแปลงไปในทางทีต่อ้งการ ดังนัน้ เพือ่ใหผู้ท้ี่
ทํางานเป็น ทํางานได ้กลายไปสูก่ารเป็นพีเ่ลีย้ง (Mentor)และผูส้อนงาน (Coach) ทีด่ ีจงึ
ตอ้งมกีารพัฒนาและฝึกอบรมใหพ้ีเ่ลีย้งหรอืโคช้ผูส้อนงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจและมี
ความสามารถในการวเิคราะหง์าน การวางแผนการสอน จติวทิยา ทักษะและเทคนคิการสอน 
รวมถงึวธิกีารประเมนิและตดิตามผล  

จงึไดพั้ฒนาหลักสตูร  “Coaching & Mentoring Technique - เทคนคิการโคช้ชิง่ และ
การเป็นพีเ่ล ีย้ง”  ในการเสรมิสรา้ง ทักษะ ความรู ้และทัศนคตทิีด่ ีในการเป็นพีเ่ล ีย้งและโคช้ทีม่ ี
ประสทิธผิลสงู เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์รธรุกจิของทา่น 

เนือ้หาหลกัสตูร รวม 2 วนั 

วนัที ่1 

Session 1 : 9.00-10.30 น. 
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5 ข ัน้ตอนในการสอนงาน (Five Basic Steps : On the Job Training and Coaching) 

1. เตรยีมการ (การสรา้งแรงบนัดาลใจ และแรงจงูใจ)

- วธิกีารทําใหเ้กดิความรูส้กึเป็นกันเอง ผูท้ีจ่ะเรยีนรูง้านนัน้มคีวามใหม ่มคีวามกังวล หาก
ไดรั้บการตอ้นรับและใหค้วามเป็นกันเองได ้จะชว่ยลดการเกดิความตืน่เตน้ และทําใหก้าร
เรยีนรูร้าบรืน่ข ึน้ได ้

- แจง้ขอบเขตงาน ทีทํ่าการสอนงาน และวธิสีอบถามวา่ไดรู้ง้านมาแลว้เพยีงใด เพือ่ลดการ
สอนงานทีไ่มจํ่าเป็น หรอืเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มคีวามรูใ้นงานนัน้จรงิๆ เพือ่สามารถวางแผนการ
สอนไดถ้กูตอ้งวา่ตอ้งเนน้ย้ําตรงสว่นไหน 

- เทคนคิการจงูใจตา่งๆ ทีทํ่าใหเ้กดิความสนใจในการเรยีนรูใ้นสิง่ทีกํ่าลังสอน เพราะเราไม่
สามารถสอนในสิง่ทีค่นไมต่อ้งการเรยีนรูไ้ด ้

- วธิกีารใหผู้เ้รยีนอยูใ่นตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง ไมว่า่การน่ังหรอืยนื ดา้นหนา้ ดา้นหลังผูส้อน ซึง่
รวมทัง้สถานทีท่ีจ่ะสอนงาน การบรหิารควบคมุสิง่ทีม่ารบกวน (ฝึกปฏบิัต)ิ 

2. แสดงใหเ้ห็น

- การบอก การทําใหเ้ห็นเป็นตัวอยา่ง การอธบิายเหตผุล เป็นขัน้ตอนทีส่ําคัญอยา่งมากตอ่
ความสําเร็จในการสอนงาน 

- ในการสอนตอ้งมกีารเนน้ย้ําในจดุทีส่ําคัญ(key point)อยูเ่สมอ ซึง่ จดุทีส่ําคญั(key point)
หมายถงึสิง่ทีห่ากทําไมถ่กูตอ้งจะทําใหง้านนัน้เสยีหาย หรอืใชเ้วลานานกวา่

- การสอนงานในแตล่ะจดุ ตอ้งทําใหช้ดัเจนสมบรูณ์ โดยตอ้งทําการอธบิายชา้ๆ ในประเด็นที่
สําคัญ 

- การแสดงใหเ้ห็นนี ้ตอ้งมกีารวางแผนเป็นอยา่งด ีเพราะวา่พนักงานมคีวามสามารถในการ

เรยีนรูจํ้ากัด ตอ้งมกีารพักและตอกย้ําเป็นระยะๆ ระมัดระวงัการสอนเกนิกวา่ความสามารถใน

การเรยีนรูไ้ดใ้นชว่งเวลานัน้ ๆ 

Break  : 10.30-10.45 น. 

Session 2  : 10.45-12.00 น. 

3. ลองใหป้ฏบิตั ิ(มแีบบจําลองสถานการณ์ใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกปฏบิตัจิรงิ)

- วธิกีารเตรยีมใหผู้เ้รยีนทําการทดลองปฏบิัต ิทําการทบทวนจดุสําคัญ สรปุวา่ตอ้งทํา
อะไรบา้งและอยา่งไร 

- การจัดใหม้กีารทดลองปฏบิัตจิรงิ เมือ่ผูเ้รยีนทําไมถ่กูตอ้ง ใหทํ้าการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดโดย
ทันท ีการสอนทีด่ตีอ้งปลอ่ยใหผู้เ้รยีนทําถกูและทําผดิ แลว้เปรยีบเทยีบเนน้ย้ําสิง่ทีถ่กู

- ใหผู้ส้อนเนน้อธบิายในแตล่ะจดุสําคัญ (key point) 
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- ทําใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจในจดุทีส่ําคัญ (key point) 

- ใหผู้เ้รยีนฝึกอยา่งตอ่เนือ่งจนมั่นใจวา่ผูเ้รยีนสามารถปฏบิัตงิานนัน้ได ้รวมถงึการใหกํ้าลังใจ

จากผูส้อน 

กจิกรรม แบง่กลุม่สรา้งแบบจําลองสถานการณ์ในการเรยีนรู ้และใชส้อนงาน 

Lunch : 12.00-13.00 น. 
Session 3 : 13.00-14.30 น. 

4. เอกสารและสือ่ประกอบการเรยีนรู ้

- รปูแบบเอกสารประกอบทีเ่หมาะสม และปลอดภัยตอ่การร่ัวไหลของขอ้มลูความลับ ของ

บรษัิท เชน่ มเีฉพาะหัวขอ้ใหญ ่และหัวขอ้ยอ่ยทีส่าํคัญ แลว้ใหผู้เ้รยีนทําแบบฝึกหัดทบทวน 

เขยีนเพิม่เตมิลงในคูม่อื

- การใชเ้ทคโนโลย ีสือ่มลัตมิเีดยีมาชว่ยในการสรา้งความน่าสนใจ ในการเรยีนรู ้

กจิกรรม แบง่กลุม่ระดมสมองการทําเอกสารและสือ่ประกอบการเรยีนรูท้ ีเ่หมาะสมกบั
งานของทา่น 

5. การสรา้งสัมพันธภาพทีด่ตีอ่เพือ่นร่วมงาน ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา รวมถงึเทคนคิการใหคํ้าปรกึษา
เบือ้งตน้ในการสอนงานและการเป็นพีเ่ลีย้ง 

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย 

 - เพือ่คน้หาขอ้มลูเชงิลกึของทมีงานทีจ่ะสอนงาน หรอืเป็นพีเ่ลีย้งใหต้รงวตัถปุระสงคข์อง
องคก์ร 

 - เพือ่วเิคราะหห์าความตอ้งการของทมีงานทีต่อ้งรับการสอนงาน และการเป็นพีเ่ลีย้ง 

     กจิกรรม ทําแบบประเมนิเพือ่วเิคราะหร์ปูแบบความถนัดในการสือ่สารและการทํางาน    
วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม เพือ่ ใหท้ราบถงึจดุเดน่ และจดุดอ้ย ในการสือ่สารและการทํางาน 

Break : 14.30-14.45 น. 

Session 4 : 14.45-16.00 น. 

6. ฝึกปฏบิตั ิRole playing : การสอนงาน On the Job Training

- จับคูฝึ่กปฏบิัต ิ
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    - ระดมสมองปัญหา และอปุสรรค รวมถงึหาแนวทางป้องกันและแกไ้ข 

7. การ เป็นพีเ่ล ีย้ง (Mentor) คอือะไร มหีนา้ทีอ่ยา่งไร และแตกตา่งจากบทบาทอืน่ๆ

อยา่งไร 

    - บทบาทการเป็นพีเ่ลีย้ง (Mentor) 

    - หนา้ที ่และคณุลักษณะทีด่ขีองพีเ่ลีย้ง 

    - ตัวอยา่งกรณีศกึษาการเป็นพีเ่ลีย้ง และการสรา้งวฒันธรรมทีป่ระสบความสําเร็จ 

8. กจิกรรม แบง่กลุม่ระดมสมอง การสอนงาน On the Job Training และ การ เป็นพีเ่ล ีย้ง 

(Mentor) ในแบบองคก์รของทา่นคอืแบบใด 

วตัถปุระสงค ์
เพือ่ใหท้ราบถงึทักษะ รวมถงึจรรยาบรรณทีจํ่าเป็นในสอนงานและการเป็นพีเ่ลีย้ง 
พรอ้มชมวดีโีอ แบบอยา่งทีด่ ี

 

- สรปุ ถาม-ตอบ 

วนัที ่2    

Session 1   : 9.00-10.30 น. 

 1. หลกัการ Coaching ดว้ยหลกัการตา่งๆ เชน่  NLP (Neuro Linguistic 
Programming) , G-R-O-W  , 4I , การโคช้ชิง่ตามจดุแข็ง 
 

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย: 
-เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมรูแ้ละเขา้ใจ เทคนคิในการสอนงานและการเป็นพีเ่ลีย้ง ดว้ยโมเดลตา่งๆ  
- เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ช ้ศาสตร ์NLP (Neuro Linguistic Programming) ทีน่ยิม

ใชก้ันท่ัวโลกในการพัฒนาศักยภาพบคุลากรในองคก์ร  
 

    - บทบาทของโคช้ในองคก์ร 

    - หลักสําคัญของการเป็นโคช้ และการเตรยีมตัวเพือ่การเป็นโคช้ 

    - การโคช้ดว้ยหลักการ 4I ,NLP (Neuro Linguistic Programming) , G-R-O-W 
    - ความเชือ่ผดิๆ เกีย่วกบัการเป็นโคช้ 

2.  เทคนคิการฟัง  4 ระดับ (Listening Technique) ทักษะการฟังทีด่ ีโดยเฉพาะ การรับฟังอยา่ง

เขา้อกเขา้ใจ (Empathic Listening) และการสรา้งทัศนคตทิีด่ตีอ่ตนเองและผูอ้ ืน่ และการให ้
ขอ้มลูยอ้นกลบัเพือ่พฒันา (Feedback ) ดว้ยเทคนคิ 3S 
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วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย: 
      -เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมตระหนักรูค้วามสําคัญของการฟังในการพัฒนาการสอนงานและการ

เป็นพีเ่ลีย้ง และฝึกปฏบิัต ิ
 -เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมเขา้ใจ และมีทักษะในการรับฟังแบบเขา้อกเขา้ใจ (Empathic 

Listening) 

 - หลมุพรางการใหข้อ้มลูยอ้นกลับ 

 - เทคนคิ 3S คอือะไร นํามาใชอ้ยา่งไร 

Break  : 10.30-10.45 น. 

Session 2  : 10.45-12.00 น. 

3. ฝึกปฏบิตั ิการ Coaching ดว้ยหลกัการ NLP (Neuro Linguistic 
Programming) , G-R-O-W  , 4I , การโคช้ชิง่ตามจดุแข็ง 

 - จับคูฝึ่กปฏบิัต ิ

 - ระดมสมองปัญหา และอปุสรรค รวมถงึหาแนวทางป้องกันและแกไ้ข 

 - แลกเปลีย่นประสบการณ์กระบวนการโคช้ชิง่จากประสบการณ์ 

กจิกรรม โคช้ชิง่ มาสเตอร ์(Coaching Master) สง่ตวัแทนออกมาเป็นโคช้ (ผูส้อน) และ
โคช้ชี ่(ผูถ้กูสอน) ประมาณ 3 – 5 คู ่เพือ่ประกวด โดยแตล่ะคูใ่ชเ้วลา 20 นาทใีนการโคช้

ชิง่ 

แลว้ วทิยากรจะทําการ Coaching & Consulting  ใหก้บัแตล่ะคู ่สดุทา้ยใหม้กีารโหวต 1 คู่

เป็น Coaching Master 

Lunch : 12.00-13.00 น. 
Session 3 : 13.00-14.30 น. 

4. กจิกรรม โคช้ชิง่ มาสเตอร ์(Coaching Master) ตอ่

Break : 14.30-14.45 น. 

Session 4 : 14.45-16.00 น. 
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    ประกาศผลโหวตเลอืก Coaching Master 1-3 คู ่

5. การเป็นโคช้เพือ่ผลงานทีเ่ป็นเลศิ (Coaching for High Performance)

 - เขา้ใจคณุลักษณะการเป็นโคช้แบบการเป็นหุน้สว่น 

 - เทคนคิการใชคํ้าถามเชงิสรา้งสรรค ์

 - การโคช้ใหต้รงกับเป้าหมายขององคก์ร และสรา้งประโยชนท์ีอ่งคก์รจะไดรั้บ 

6. การตดิตามผล

- ทําการระบผุูท้ีเ่ป็นพีเ่ลีย้ง (Mentor) /โคช้ (Coach) หรอืผูท้ีส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอื 

- ทําการตรวจสอบความเขา้ใจบอ่ยๆ และเปิดโอกาสใหพ้นักงานสอบถามในสิง่ทีไ่มเ่ขา้ใจ 

- กําหนดระยะเวลาในการทบทวน เรยีนรูง้านในครัง้ตอ่ไป 

- การออกแบบกจิกรรมรณรงคใ์หผู้เ้รยีนมแีรงจงูใจในการเรยีน และทํางาน การมอบรางวลั

ตา่งๆ 

กจิกรรม ระดมสมองแบง่กลุม่หาวธิกีารสรา้งวฒันธรรม พีเ่ล ีย้ง (Mentor) /โคช้ (Coach) 

ใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมในองคก์รของทา่น 

สรปุการบรรยาย ถาม-ตอบ และชมวดีโีอผูป้ระสบความสําเร็จเพือ่สรา้งแรงบันดาลใจในการ
ปฏบิัตงิานจรงิตอ่ไป 

สิง่ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

- ผูเ้ขา้รับการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในดา้นจติวทิยาการสอนงาน หรอื Coaching 

มากขึน้ 

- ผูรั้บการอบรมมเีทคนคิ และวธิกีารสอนในรปูแบบตา่ง ๆ มากขึน้รวมถงึการใชเ้ทคโนโลยี

มาชว่ยในการสอนมากขึน้
- ผูรั้บการอบรมมทัีกษะการเป็นพีเ่ลีย้ง (Mentor) และจติวทิยาในการใหคํ้าปรกึษา 
- สามารถวางแผนในการสอนงาน การตดิตามประเมนิผล การสรา้งกจิกรรมการเรยีนรู ้

อยา่งตอ่เนือ่งใหเ้กดิขึน้ได ้ 
- สามารถมอบความรับผดิชอบมากขึน้กับผูใ้ต  ้ บังคับบัญชา ดว้ยแนวคดิของการเป็น

หุน้สว่น ซึง่กอ่ใหเ้กดิความภาคภมูใิจ ในการสรา้งผลงาน 

 วธิกีารวดัผลการอบรม
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1. คะแนนจากแบบประเมนิในชว่งฝึกปฏบิัต ิ

2. แบบทดสอบความเขา้ใจ ในการ Coaching & Mentoring หลังอบรม

3. แบบประเมนิความพงึพอใจจากผูเ้ขา้รว่มอบรม

โดยหลังอบรม สามารถตดิตอ่สอบถาม หรอืขอคําปรกึษาวทิยากรไดต้ลอด   

หรอืจัด Refresh พัฒนาทักษะและความรูท้กุๆ 3 เดอืน หรอื 6 เดอืน กับวทิยากร 

รปูแบบการอบรม 

บรรยายแบบ Adult Learning Approach, Role Play ,เทคนคิ NLP (Neuro Linguistic 
Programming) , กจิกรรมสนุกสนาน เกม และ การปฏบิัตกิาร (Workshop) ภาพยนตด์มีบีทเรยีน 
(Lesson from Movies) โดยผูเ้ขา้อบรมมสีว่นรว่มทกุๆหัวขอ้ 

ระยะเวลาการจดัสมัมนา 

เพือ่ใหค้รอบคลมุ ถงึเนื้อหา และ การปฏบิัตกิาร (Workshop) ระยะเวลาในการอบรมรวม 12 
ชัว่โมง (2 วนั) 


