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หลกัสูตร “Coaching and Mentoring Techniques” 

1.หลกัการและเหตผุล 

บคุลากรเป็นทรัพยากรทีส่ าคัญทีส่ดุขององคก์ร และเป็นปัจจัยส าคัญทีท่ าใหผ้ลงานของ
องคก์รบรรลเุป้าหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แตปั่จจบุันเนื่องจากการแขง่ขนัทีร่นุแรงทาง

ธรุกจิ เป้าหมายองคก์รทา้ทายขึน้ บคุลากรจงึจ าเป็นตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถ รวมทัง้มคีวาม
มุง่มั่นทุม่เทในการท างานมากขึน้ 

การพัฒนาคนทีม่ปีระสทิธภิาพ ตอ้งใชห้ลายกระบวนการ และมวีธิกีารทีเ่หมาะสม กับ
ความแตกตา่งของสถานการณ์ตา่งๆ แตกตา่งตามบคุลากร หนา้ที ่ ความรู ้ รวมถงึลักษณะอืน่ๆ

ของบคุลากร ดังนัน้ ปัจจบุัน จงึเนน้การพัฒนาทีเ่หมาะสมกับแตล่ะบคุคลมากขึน้ การพัฒนา
โดยใชก้ารสอนในหอ้งเรยีนโดยมผีูเ้ขา้อบรมเป็นจ านวนมากๆ จงึเป็นทีน่ยิมลดนอ้ยลงไป และ
หันมาใชก้ระบวนการอืน่ๆแทน 

กระบวนการทีว่า่นี้คอื การโคช้ ใหค้ าปรกึษา และเป็นพีเ่ลีย้งน่ันเอง ซึง่หลักสตูรนีไ้ด ้
ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพือ่พัฒนาบคุลากรในระดับผูจั้ดการหัวหนา้งาน ไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกทักษะ

เหลา่นี้ เพือ่จะไดน้ าไปใชใ้นการพัฒนาบคุลากรใหม้ศีักยภาพสงูขึน้ตอ่ไป  

2.วตัถุประสงคข์องโครงการ 

2.1) ใหผู้เ้ขา้อบรม เขา้ในแนวทางการพัฒนาทมีงาน ในรปูแบบตา่งๆ 

2.2) ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกปฏบิัต ิในวธิกีารโคช้งานในสถานการณ์ตา่งๆ  
2.3) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู ้การวางแผนการพัฒนาทมีงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.โครงสรา้ง และ เนือ้หาของหลกัสูตร 

สว่นที ่1 การพฒันาคน บนฐาน Competency 
 - Knowledge (ความรู)้ 

 - Skill (ทักษะ) 
 - Attribute (คณุลักษณะ) 

สว่นที ่2 การพฒันาคนบนความหลากหลาย 
 - หลักการพัฒนา คนทีแ่ตกตา่งทาง ต าแหน่ง และ ลักษณะหนา้ที ่
 - ผูน้ าตามสถานการณ์ (เกง่-ขยัน) 

 - พัฒนาคนทีม่คีวามแตง่ตา่งทาง Generation 
 - เขา้ใจและพัฒนาคนทีต่า่งสไตล ์ แบบ DISC 

 Workshop : DISC  เพือ่เขา้ใจคนเพือ่การพัฒนาทีม่ปีระสทิธภิาพ 
สว่นที ่3 กระบวนการและรปูแบบตา่งๆ ในการพฒันาคน 

 - แนวคดิในการพัฒนาคนตามหลัก 70 20 10 
 - Coaching Consulting & Training ตา่งกันอยา่งไร 
 - การสอนงาน (Teaching Or Training)  

 - การโคช้งานโดย อาศัยกระบวนการ Coaching & Counseling 
 - กระบวนการพีเ่ลีย้ง (Mentoring) และ การใหค้ าปรกึษา (Consulting) 

 - การเลอืกพัฒนาคนในดา้นตา่งๆ ดว้ยวธิทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
สว่นที ่4 การวางแผนในการพฒันาทมีงาน ตามหลกั IDP 

 - เป้าหมายและวัตถปุระสงคใ์นการพัฒนา ทีต่อบโจทยเ์ป้าหมายและกลยทุธอ์งคก์ร 
 - การประเมนิความสามารถ และศกัยภาพเพือ่พัฒนาบคุลากร 
 - พัฒนาเรือ่งทีข่าดในปัจจบุัน และ รองรบัการเตบิโต 

 - การวางแผนพัฒนาบคุลากร วางแผนการสอน 
Workshop : ฝึกวางแผนการพัฒนาทมีงานดว้ยกระบวนการตา่งๆ 
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สว่นที ่5 เทคนคิการโคช้งาน Coaching 

 5.1) การโคช้ ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 5.2) Model ในการโคช้งาน  

  - Star Model  
  - Grow Model 
 5.3) ขัน้ตอนในการ โคช้ 

  - การตัง้ค าถามน าทาง 
  - การรับฟัง 

  - การโตต้อบเชงิบวก เพือ่เจาะประเด็น 
  - การเสรมิความเชือ่มั่น ในประเด็นทีเ่ลอืก 
  - การใหผู้ร้ับการโคช้ สรปุเป้าหมายปฏบิัต ิ

 5.4) ขอ้ควรระวังในการโคช้ 
Workshop : ฝึกจับคูโ่คช้ 

สว่นที ่6 เทคนคิการเป็นพีเ่ล ีย้ง (Mentoring) และใหค้ าปรกึษา (Consulting)  
 6.1) หนา้ทีแ่ละบทบาทของการเป็นพีเ่ลีย้ง 

 6.2) คณุสมบัตกิารเป็นพีเ่ลีย้งและทีป่รกึษาทีด่ ี
 6.3) เทคนคิการใหค้ าปรกึษา 
 6.4) เทคนคิการเป็นพีเ่ลีย้งทีด่ ี

สว่นที ่7 การโคช้เพือ่พฒันาผลงาน Performance Coaching ในสถานการณ์
ตา่งๆ 

 7.1) การโคช้เพือ่มอบหมายภารกจิ ก าหนดเป้าหมาย 
 7.2) การโคช้เพือ่ตดิตามผลงาน (Tracking) 

 7.3) การโคช้เพือ่สะทอ้นผลงานลกูนอ้ง (Performance Feedback) 
 7.4) การโคช้เพือ่สรปุผลงาน 
Workshop : Role Play การโคช้งาน 
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4.เทคนคิ รปูแบบการฝึกอบรม 

สไตลก์ารบรรยาย แบบ Training & Group Coaching ฮาสนุก ตืน่เตน้ บวก การกระตุน้
สรา้งแรงจงูใจ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัววทิยากร 
กจิกรรม เนน้กจิกรรมทีใ่หผู้เ้ขา้อมรม รว่มคดิรว่มท า และฝึกปฏบิัต ิ ตรงตามการน าใชก้ับการ

ท างานจรงิ  
 - วทิยากรบรรยายเนื้อหา 30% 

 - ผูเ้ขา้อบรมฝึกปฏบิัต ิ70% 

5. ประโยชนท์ีอ่งคก์ร และผูเ้ขา้อบรมจะไดร้บั 

1) เพือ่ผูเ้ขา้อบรม มหีลักในการวางแผนการน าเสนอแบบมอือาชพี 

2) เพือ่ผูเ้ขา้อบรมมทีักษะในการน าเสนองาน น ้าเสยีง ทา่ทาง แบบมอือาชพีมากขึน้ 
3) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม มโีอกาสประสบความส าเร็จในการน าเสนอมากขึน้ 

6.หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั 

 ผูจั้ดการ , หัวหนา้งาน 
 

7.การประเมนิผล 

 การทดสอบความรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (Pre test - Post test) 

 มรีะบบการประเมนิผลในการฝึกอบรม และน ามาวเิคราะหเ์พือ่ชีวั้ดความส าเร็จ 

 

8.ระยะเวลา 

 1 วัน  

 


