เทคนิคการสอนแนะและการเปนพี่เลี้ยง (1D)

Course outline หลักสูตรมหัศจรรย
เทคนิคการสอนแนะและการเปนพีเ่ ลี้ยง
(Coaching & Mentoring Technique)
(หลักสูตร 1 วัน)
โดย

นาย ปกรณ วงศรัตนพิบูลย
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด
 บริษัทที่มีการจัดการที่ดี จะใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของตัวเอง ซึ่งมีทั้งที่มีความ

ชัดเจนเปนระบบ และวิธีการที่ไมชัดเจน คือ การปฏิสัมพันธระหวางผูจัดการกับพนักงาน อันไดแก การ
สอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) เพือ่ เพิ่มทักษะในการทํางานขยายขีดความรู และ
ปลูกฝงคานิยมที่เปนที่ตองการขององคกร
 ผูจัดการมีบทบาทหนาที่ในการสงเสริม, พัฒนา และเพิม่ ศักยภาพใหกับพนักงานภายในทีม ทั้งทางตรง

และทางออม การแสดงบทบาทโคช (Coach) และการเปนพี่เลี้ยง (Mentor) เปนบทบาทสําคัญที่องคกร
ในปจจุบนั มุงเนนพัฒนาใหผจู ัดการ/หัวหนา ไดเรียนรูเทคนิค เพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ทีมงานของตัวเอง เพราะบุคลากรในปจจุบนั ตองการใหหวั หนาปฏิบัตกิ บั เขาในลักษณะของการสอน
แนะ ปรึกษาและดูแลมากกวาการสั่งเพียงอยางเดียว แบบในสมัยกอน
 การสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mention) มีประสิทธิผลคอนขางสูง เพราะเนนการ

ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางหัวหนาและลูกนอง ในการพัฒนาความรู ความสามารถและดําเนินชีวิตของ
พนักงาน ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นแลว ยังทําใหลดการลาออกของพนักงาน
และกระตุนใหเกิดการทํางานแบบทีมเวิรค มากขึ้นดวย อันจะสงผลใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมาย
ได
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วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในบทบาทของโคชและพี่เลี้ยงไดอยางชัดเจนสามารถปฏิบัติตัวได
อยางเหมาะสมกับบทบาทดังกลาว
เพื่อใหผูเรียนไดนําเทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) ไปใชในการพัฒนา
บุคลากรไดตามสภาวะที่เหมาะสมดวย Style ของตัวเอง
เพื่อกระตุน ใหเกิดโครงการสรางโคช (Coach) ในองคกร และสรางระบบการเปนพี่เลีย้ ง (Mentoring
System) ในองคกรมากขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
 สรางแนวความคิดการเพิ่มทักษะและขยายขีดความสามารถ
 การสอนแนะ (Coaching) คืออะไร?
 การปรึกษาและดูแล (Mentoring) คืออะไร?
 ความเหมือนและความแตกตางของ Coaching และ Mentoring


Workshop : สํารวจแนวความคิดของตัวเอง

 การดึงศักยภาพทีมงานในฐานะโคช (Coach)
 หลักสําคัญของการสอนแนะ (Coaching)
 เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ทีมงาน
 บทบาทสําคัญของโคช
 คุณสมบัติของโคชที่ดี


Workshop : ออกแบบโปรแกรมการเสนอแนะ (Coaching) ของตัวเอง

 กรณีศึกษา : ผูน
 ํา….ในฐานะโคช
 การปรึกษาและดูแลพนักงานในฐานะพี่เลี้ยง (Mentor)
 แนวความคิดของระบบพี่เลี้ยง (Mentor)
 บทบาทหนาทีส่ ําคัญสําคัญของพี่เลี้ยง
 กระบวนการในการทําหนาที่พี่เลี้ยง
 คุณลักษณะของพี่เลี้ยงที่ดี


Workshop : ออกแบบการเปนพี่เลี้ยงของตัวเอง

 การประยุกตใชการสอนแนะ ปรึกษาแลวดูแลในองคกร
 สิ่งที่โคชและพี่เลี้ยงควรปฏิบัติ
 ขอควรระวังในการเปนโคชและพี่เลี้ยง
 เหตุการณที่อาจเกิดขึน
้ จากการสอนแนะ (Coaching)
 ประโยชนที่องคกรจะไดรับ
 การบานเพื่อการนําไปปฏิบัติและฝกฝน
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แนวทางในการพัฒนาตามหลักสูตร










การฝกอบรมในรูปแบบของการเรียนรูแบบผูใหญ ( Adult Learning ) ทําใหผูเรียนรูสามารถนําสิ่งที่ได
เรียนรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดทันที เพราะไดดําเนินการคิดรวมกันระหวางการฝกอบรมแลว
การฝกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดความสนุกสนานและเขาใจงาย
- การบรรยาย : เนนเนื้อหาทีใ่ กลตัว เพื่อใหงายตอการเรียนรู
- Work Shop : กระตุนใหเกิดการแลกเปลีย่ นซึ่งกันและกัน
- การนําเสนอ : เกิดการฝกฝนการแสดงออกและทํางานเปนทีม
- การตอบคําถาม : จูงใจใหผูฝก อบรมไดคิด และแสดงความคิดเห็น
- Role Playing : ทําใหเห็นสถานการณจริง โดยการแสดงแบบสมมติ
กําหนดแนวทางใหผูเขาฝกอบรม ไดนําความรูที่ไดรับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งดานความคิด ความรูสึก
และการกระทํา โดยการพัฒนาตัวเอง ดวยการฝกฝนจนกลายเปนธรรมชาติ
การบานที่เปนเปาหมาย สามารถนําไปจัดทําเปนโครงการในแงสวนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสม
ตามที่ตัวเองเลือก
วิทยากรทําหนาที่เพียงผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (Facilitator) ทําใหการพัฒนาเปนไปตาม
ธรรมชาติของผูเรียนรูนั้นๆ โดยการเรียนรูท ี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดวยตัวเอง

ผูที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ

 Line Leader

 หัวหนางานระดับตน

 หัวหนางานระดับกลาง
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ขอบเขตการฝกอบรม (Course Frame Work)

การออกแบบโปรแกรมการสอนงาน (Coaching)
เกริ่นนํา
จุดประสงค
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จูงใจใหเกิดแรงปรารถนา
เขาสูเนื้อหา
รายละเอียดของงาน
จบการสอนงาน
นําไปปฏิบัติ

“โคชชีพ่ ฒ
ั นาตัวเองเพื่อมุงสูเปาหมายที่กําหนดรวมกัน”
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ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอยางWork Shop หัวขอ “ การชื่นชมตัวเอง ”
 วิธีปฏิบัติ
 ลองชมตัวเองใหเพื่อนๆฟงในดานตางๆเหลานี้
- จุดเดน
- ความสามารถพิเศษ
- สิ่งที่ภูมิใจ
 ผลที่ไดรับจาก Work Shop หัวขอ “ การชื่นชมตัวเอง ”
: การชมตัวเองจะทําใหเกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น คนสวนใหญใหนิยาม การรัก ตัวเองการชม
ตัวเองแบบผิดๆ เชน เดี๋ยวจะหลงตัวเอง , ทําใหเห็นแกตวั เปนตน ซี่งการชมตัวเองแบบสรางสรรคนั้น จะทํา
ใหเรามีเปาหมายในตัวเองเพิม่ ขึ้นเพราะเราเห็นคุณคาของตัวเองแลว
 การนําไปฝกฝนตอไป
: ลองฝกชมตัวเองตอหนากระจกบอยๆ เพือ่ ใหกําลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคตางๆ ที่กําลังเจอ
หรือแกอาการทอถอยได ยิ่งชมตัวเองมากหรือบอยแคไหนจะทําใหเรามีพลัง ในการทํางานมากขึ้นเทานัน้
 สาเหตุที่ทําใหเราเปลี่ยนตัวเองได
: คนทุกคนตองการ คําชม แตสวนใหญจะรอจากผูอื่น เมือ่ ไมคอยไดก็จะรูสึกทอถอยหรือ
หมด
แรงในการทํางาน แตถาเราชมตัวเองได เราก็จะรูสึกดี เพราะความรูสกึ ของเราไมรู หรอกวาใครชมขอให
เปน คําชม ก็พอ
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รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารยใชในการดําเนินการฝกอบรม
(รูปแบบการฝกอบรมโดยรวม)


การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องตนของผูเขาฝกอบรมกับเนื้อหาตามหลักสูตร
o แนะนําตัวเอง
o คําสําคัญ ( Key Words )
o คําถามสรางแนวความคิด



การสํารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทําใหผูเขาฝกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนําไปสูการอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
o คนหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องตางๆ
o สํารวจพฤติกรรมของตัวเองในดานตางๆ
o เรียนรูธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง



กําหนดเปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุนใหผูเขาฝกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบงายๆ
o เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนความคิดในเรื่องตางๆ ดวยตัวเอง
o กําหนดแนวทางของตัวเองใหม



กําหนดคุณสมบัติที่จะนําไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพือ่ การพัฒนาตัวเอง
o การเตรียมความพรอมของตัวเอง
o วางแผนการพัฒนาตัวเองอยางมีขั้นตอน
o เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหม



สรางความคาดหวังกอนการฝกอบรม
เทคนิคการทใหผูเขาฝกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธเมื่อสิ้นสุดการอบรม
o ทําใหผูเรียนจดจอตอการเรียนรู เพราะอยากเรียนของตัวเอง
o นําเรื่องที่ใหเรียนรูไปใชไดจริง



Workshop ประเด็นสําคัญทีส่ ามารถไปฝกฝนได
ดําเนินการ Workshop ในเรือ่ งที่สําคัญเพื่อใหเขาใจและนําไปฝกฝนไดจริง
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o
o
o
o

กระตุนให คิด  เขียน  พูด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
การนําเสนอกลุมจากการระดมความคิดเห็น
การนําไปใชฝก ฝนกับตัวอง



การบานเพื่อนําไปฝกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผูเขาฝกอบรมยืนยันกับตัวเองวาจะนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่องที่ไดรับจากการอบรม
o เรื่องที่ชอบ
o เรื่องที่จะนําไปปฏิบัติเปนเรื่องแรก
o การบานของตังเอง



กิจกรรมเสริมการเรียนรูใหเกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมในแตละกลุมที่เขาฝกอบรมและสอดคลองกับเนื้อหา
o เกม / การละเลน
o Role Playing
o นิทานใหแนวความคิด
o กรณีศึกษา

แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
“ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา ”
การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงไดยาวนาน
ก็จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลีย่ นแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดว ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใหผูอื่นไดพัฒนาตอไปไดดวย
กิจกรรมที่ชวยใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได
ควรเปนสิ่งที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรม ทําใหเขานึกถึงบรรยากาศในการฝกอบรมและเขา
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองใหดขี ึ้น
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กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดมีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การบานสําหรับการนําไปฝกฝนหลังการอบรม
เอกสารอางอิงสําหรับนําไปประกอบการฝกฝน
เว็บไซดดานการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรือ่ งตางๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมาย Reminder จากอาจารยปกรณแวะมาทักทาย
สมัคร Mailing List รับขาวสารดานการพัฒนา
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององคกร
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูชวย (มีคาใชจาย)
การสรางโครงการรวมกันในองคกรโดย HRD
การดําเนินการ Clinic โดยอาจารยปกรณ (มีคาใชจาย)

ผลลัพธจากการฝกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสําคัญของตัวเองที่จะนําไปพัฒนา แตจะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไมสามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได ดังนั้นกิจกรรมเหลานี้จะชวยใหเขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ตอไปไดดว ยตัวของเขาเอง

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องสามารถทําไดโดย
1. ตัวผูเขาอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช







การบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
เอกสารเพิ่มเติมสําหรับนําไปฝกฝน
แหลงความรูเตือนความทรงจําในเว็บไซด Pakornblog.com
Mailing List ความรูสงตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูชวย ถึงผูเขาอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย ปกรณ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
การสรางโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยผูเขาอบรมเอง หรือ รวมกับ HRD ( ถามี )

2. ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกคา



HRD ตามการบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
การสรางโครงการพัฒนา / อํานวยความสะดวก ใหผูเขาอบรม พัฒนาอยางตอเนื่อง

3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผูชวย ของ อาจารยปกรณ


ดําเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให

4. Clinic โดย อ.ปกรณ


ดําเนินฝกอบรมเพิ่มเติม โดยใหผูเขาอบรมทําการบาน (งานที่ผูเขาอบรมบอกวาตองการไป
พัฒนา) และ อาจารย มาใหคําแนะนํา
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กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียดรูปแบบ
และการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิ่มเติม
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