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ทกัษะการสอนงาน และทกัษะการใหข้อ้มลูป้อนกลบั 

The Coach and Feedback Skills 

 

 หลกัการและเหตผุล 

การสอนงาน เป็นปัจจัยความส าเร็จ ( Key Success Factors ) ทีท่กุองคก์รคาดหวังวา่ผูบ้รหิาร และหัวหนา้งาน จะ

น าไปใชเ้ป็นเครือ่งมอื/กลยทุธใ์นการบรหิารจัดการ เพือ่พัฒนาศักยภาพใหก้ับลกูนอ้ง อนัจะชว่ยใหบ้คุลากร

เหลา่นัน้ปฏบิัตงิานดว้ยความมั่นใจ เกดิความสขุและความส าเร็จในงานทีรั่บผดิชอบ การสอนงานเป็นเรือ่งของการ

พัฒนา ท าใหด้ขี ึน้ มคีณุคา่เพิม่ขึน้ ดงันัน้ ผูท้ีท่ าหนา้ทีส่อนงานหรอืเรยีกทั่วไปวา่ COACH จ าเป็นตอ้งฝึกฝน 

เพิม่เตมิความรูค้วามช านาญในเรือ่งทีเ่กีย่วกับการสอนงานอยา่งตอ่เนื่อง “ หัวหนา้งานวันนี ้ตอ้งใชว้ธิขีองวันนี”้ น่ัน

คอืการดแูล การสอนงานใหล้กูนอ้งไดเ้พิม่ความรู ้ความช านาญตรงตามทีอ่งคก์รตอ้งการ ใหโ้อกาสแสดง

ความสามารถและไดใ้ชป้ระโยชน์ตามศักยภาพทีแ่ตล่ะคนมอียูเ่พือ่ท างานในหนา้ทีข่องตนใหเ้กดิผลส าเร็จอยา่งมี

คณุภาพ นอกจากนี้ผูส้อนงานจะตอ้งมทีักษะในการใหค้ าแนะน าสะทอ้นกลบั (Feedback) เกีย่วกับวธิกีารท างาน

และพฤตกิรรมการท างานทีผ่่านมาแกล่กูนอ้งวา่สิง่ใดควรท าหรอืไมค่วรท า รวมถงึใหค้ าแนะน าถงึสิง่ทีล่กูนอ้งควร

ประพฤตปิฏบิัตใินอนาคต (Feed Forward) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการท างาน 

 

ในหลักสตูรนี้ จะเนน้การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจและทัศนคตทิีถ่กูตอ้งในฐานะทีเ่ป็นผูบ้รหิารและตอ้งรับผดิชอบตอ่

การพัฒนาลกูนอ้ง และใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้โีอกาสฝึกฝนทักษะตา่งๆ ทีจ่ าเป็นตอ่การสอนงาน(Coaching) และ

สามารถน าทักษะทีไ่ดรั้บการฝึกฝนไปประยกุตใ์ชใ้นการพัฒนาลกูนอ้งอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  

 วตัถุประสงค ์

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้สมัมนา ไดเ้รยีนรูแ้นวคดิ หลักการ และบทบาทหนา้ทีใ่นการพัฒนาลกูนอ้งอยา่งเป็นระบบดว้ย

วธิกีารสอนงาน 

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้สมัมนา ไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับคณุภาพของการสอนงาน ตอ้งใหค้วามส าคัญกับ สอง 

ปัจจัยหลัก คอื คณุภาพของCOACH ไดแ้ก ่ความเชือ่ กรอบความคดิ ทัศนคต ิและ ทกัษะความสามารถ 

และ คณุภาพการสอนงานอยา่งเป็นระบบ 

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้สมัมนา ไดฝึ้กปฏบิัตกิารเป็นCOACH เพือ่เพิม่พนูทักษะและประสบการณ์การสอนงาน โดย

เนน้รปูแบบ Coaching and Feedback จะท าใหท้ัง้ผูส้อนและผูรั้บการสอน มกีารสือ่สารเขา้ใจตรงกัน จะ

น าไปสูก่ารพัฒนาสมัพันธภาพทีด่ ี

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้สมัมนา ไดท้ าความเขา้ใจกบัสไตลก์ารท างานของลกูนอ้ง และสามารถก าหนดรปูแบบวธิกีาร

สอนงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 เพิม่เตมิแนวคดิเกีย่วกบัความรู ้ความเขา้ใจในระบบพีเ่ลีย้ง นอ้งเลีย้ง (Mentoring) เพือ่ใหผู้เ้ขา้สมัมนา มี

แนวทางในการดแูลพนักงานใหท้ างานอยูใ่นองคก์รไดอ้ยา่งมัน่ใจและมคีวามสขุ 

  

 เนือ้หา 

Part 1 บทบาทหนา้ทีผู่บ้งัคบับญัชากบัภารกจิในการพฒันาลูกนอ้ง 

มอบหมายงาน และ สอนงาน 

สอนงาน และมอบหมายงาน 

Part 2 ความหมาย ความส าคญัและประโยชนข์องการสอนงาน 

องคก์ร / ผูส้อน / ผูรั้บการสอน 

งานและความรับผดิชอบของCOACH 

Part 3 คณุภาพของการสอนงาน 

3.1 คณุภาพของผูส้อน ( COACH ) 

>>: ความเชือ่ กรอบความคดิและ ทัศนคตขิอง COACH 
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>>: ความรู ้ทักษะความสามารถและพฤตกิรรม (Competencies) ทีC่OACH ควรม ี

3.2 ระบบ/วธิกีารสอน 

>>: 7ขัน้ตอนการสอนงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

>>>>เตรยีมความพรอ้มในการสอนงาน 

>>>>ประเมนิศักยภาพผูท้ีจ่ะรับการสอน 

>>>>ก าหนดความตอ้งการและเป้าหมายรว่มกัน 

>>>>จัดท าแผนการสอนงาน 

>>>>ขัน้การสอนงานและฝึกทักษะ 

>>>>ประเมนิผลการสอนงาน 

>>>>ใหข้อ้มลูยอ้นกลับตอ่ผลงานทีเ่กดิขึน้ ใหก้ารชืน่ชม ใหก้ าลังใจ 

Part 4 ฝึกปฏบิตัทิกัษะบุคคล Coaching & Feedback 

:การฟัง การใชค้ าถาม การสงัเกต การใหข้อ้มลูยอ้นกลับ 

:ฝึกปฏบิัตใิหค้ าแนะน าสะทอ้นกลับและไปขา้งหนา้ (Feedback & Feed Forward) 

Part 5 สไตลส์ว่นตวัในการท างานและวธิกีาร Coach อยา่งไดผ้ล 

1.พวกท างานเร็ว ชอบท างานหลายอยา่งในเวลาเดยีวกัน 

2.พวกท างานหนัก มุง่มั่น ทุม่เท 

3.พวกเชือ่มั่นตนเองสงู 

4.พวกสมบรูณ์แบบ คาดหวังสงู 

5.พวกเอาใจคน เห็นใจคน 

Part 6 Workshop ปฏบิตักิาร COACH 

Part 7 Role play รูปแบบตา่งๆในการสอนงาน 

-การสอนงานแบบ โนม้นา้ว ชกัจงู 

-การสอนงานแบบ สง่เสรมิใหก้ าลงัใจ 

-การสอนงานแบบ เป็นขัน้ตอน 

-การสอนงานแบบ ใหค้วามกระจ่าง ลงในรายละเอยีด 

Part 8 แนวคดิระบบพีเ่ลีย้ง นอ้งเลีย้ง ( Mentoring ) 

  

 วธิกีารฝึกอบรม 

บรรยาย และ Workshop กรณีศกึษา ฝึกปฏบิัต ิ

  

 วทิยากร 

วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ 

  

 เหมาะส าหรบั 

ผูบ้รหิารระดับสงูขององคก์ร (Executive Management) ผูบ้รหิารระดับกลาง (Middle Management) ผูจั้ดการ 

(Manager) หัวหนา้งาน (Supervisor) ผูน้ าทมี (Team Leader) พนักงานอาวโุส (Senior Staffs) 

 


