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เทคนคิการบรหิารจดัการการเป็นพีเ่ล ีย้ง 

วทิยากร  :   

อ. กติศิกัดิ ์ววิฒันธ์นวงศ ์C.Ht. , NLP.  
  

วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญการฝึกอบรม อาท ิPersonality Development, Mind Training, 

Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, CRM CEM, MC , 
Training the Trainer , Leadership ,  EQ  , NLP for sales & Service and etc.    

 
   
   หลกัการและเหตผุล 
 

กระบวนการถา่ยทอดความรูท้ีส่ าคัญอยา่งหนึง่ในการรักษาและคงไวซ้ึง่มาตรฐานการท างานใน
องคก์รคอื การเป็นพีเ่ลีย้ง หรอืบางอาจจะเรยีกวา่ “Mentoring” รวมถงึการ OJT  ทีส่อนทัง้งาน  ใหก้าร
ดแูลในการท างาน รวมถงึการใหก้ าลังใจ รวมถงึขอ้แนะน าในการท างาน เนื่องจากการสอนงานเป็นกับ

การท างานเป็นนั้นไม่เหมอืนกัน โดยตอ้งใชท้ักษะและความสามารถทีแ่ตกต่างกัน การท างานคอืการ
ปฏบิัตงิานถกูวธิไีดผ้ลงานทีม่คีณุภาพ แตก่ารสอนงานคอืการถา่ยทอดสิง่ทีม่ไีปสูผู่เ้รยีนและผลของการ

สอนคอื ความรู ้ความเขา้ใจ ทักษะและทัศนคตขิองผูเ้รยีนทีเ่ปลีย่นแปลงไปในทางทีต่อ้งการ   

วทิยากร จงึไดพั้ฒนาหลักสตูร “เทคนคิการบรหิารจดัการการเป็นพีเ่ล ีย้ง” เพือ่ใหผู้ท้ีท่ างานกลาย

ไปสูก่ารเป็นพีเ่ลีย้งทีด่ ีจงึตอ้งมกีารพัฒนาและฝึกอบรมใหพ้ีเ่ลีย้งหรอืครผููส้อนงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

และมคีวามสามารถในการวเิคราะหง์าน การวางแผนการโคช้ชิง่ การเป็นพีเ่ลีย้ง  จติวทิยา ทักษะและ

เทคนคิการสอน รวมถงึวธิกีารประเมนิและตดิตามผล 

 

    หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 
 
ผูบ้รหิาร หัวหนา้งานหรอืพนักงานอาวโุส หรอืพนักงานทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นพีเ่ลีย้ง (Mentoring) หรอื
วธิกีารปฏบิัตงิานตา่ง ๆ  ทีแ่ผนก ฝ่ายหรอืสาขาขององคก์ร หรอืผูบ้รหิาร รวมถงึ วทิยากรภายใน
องคก์ร 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

2  

 

    วตัถุประสงค ์
 

 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งหนา้ทีแ่ละคณุสมบัตขิองผูส้อนงาน  เทคนคิ  
และทักษะการเป็นพีเ่ลีย้ง (Mentor) 

2. ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิ และวธิกีารสอนในรปูแบบตา่ง ๆ พรอ้มกับมคีวามเขา้ใจในความ
แตกตา่งของกลุม่ผูฟั้ง เพือ่ปรับวธิกีารสือ่ความใหเ้กดิความเขา้ใจสงูสดุ  

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้ทีักษะในการวเิคราะหง์านส าหรับการวางแผนการเป็นพีเ่ลีย้ง อยา่งมี

ประสทิธภิาพ  
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมแีนวทางทีส่ามารถแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการประเมนิผลการ 

แผนการเป็นพีเ่ลีย้งและใชผ้ลการประเมนิการปฏบิัตงิานมาปรบัปรงุพัฒนาทมีงาน ดว้ยวธิกีารตา่งๆ 
อยา่งเป็นรปูธรรม 
 

 

 เนือ้หาหลกัสตูร  
 

  
การปรกึษาและดแูลพนกังานในฐานะพีเ่ล ีย้ง (Mentor) 

       
       หลักส าคัญของการเป็นพีเ่ลีย้ง 

       บทบาทส าคัญของพีเ่ลีย้ง 
       เทคนคิการปฏบิัตติัวในฐานะพีเ่ลีย้ง 
       Workshop: ก าหนดแนวทางการเป็นพีเ่ลีย้งของตัวเอง 

 
 

 

1. การปรกึษาและดแูลพนกังานในฐานะพีเ่ล ีย้ง (Mentor) 

   เตรยีมการ (การสรา้งแรงบนัดาลใจ และแรงจงูใจ) 

- แจง้ขอบเขตงาน ทีท่ าการสอนงาน และวธิสีอบถามวา่ไดรู้ง้านมาแลว้เพยีงใด เพือ่ลดการสอน

งานทีไ่มจ่ าเป็น หรอืเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มเีทคนคิการจงูใจตา่งๆ ทีท่ าใหเ้กดิความสนใจในการเรยีนรู ้
ในสิง่ทีก่ าลงัสอน เพราะเราไมส่ามารถสอนในสิง่ทีค่นไมต่อ้งการเรยีนรูไ้ด ้

2. การเป็นพีเ่ล ีย้ง (Mentoring) คอือะไร? แนวความคดิของระบบพีเ่ลีย้ง  

   (Mentoring System) 

3. หลกัส าคญัของการเป็นพีเ่ล ีย้ง 

    - บทบาทการเป็นพีเ่ลีย้ง (Mentor) 

 4. หนา้ที ่และคณุลกัษณะทีด่ขีองพีเ่ล ีย้ง 

    - ตัวอยา่งกรณีศกึษาการเป็นพีเ่ลีย้ง และการสรา้งวัฒนธรรมทีป่ระสบความส าเร็จ 

 

Lunch   : 12.00-13.00 น. 

 

5. Workshop แบง่กลุม่ระดมสมอง การสอนงาน On the Job Training และ การ เป็น

พีเ่ล ีย้ง (Mentor) ในแบบองคก์รของทา่นคอืแบบใด ฝึกปฏบิตั ิ 
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6. วธิกีารเตรยีมใหผู้เ้รยีนท าการทดลองปฏบิตั ิท าการทบทวนจดุส าคญั สรปุวา่ตอ้งท า

อะไรบา้งและอยา่งไร 

- การจัดใหม้กีารทดลองปฏบิัตจิรงิ เมือ่ผูเ้รยีนท าไมถ่กูตอ้ง ใหท้ าการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดโดยทันท ี

การสอนทีด่ตีอ้งปลอ่ยใหผู้เ้รยีนท าถกูและท าผดิ แลว้เปรยีบเทยีบเนน้ย ้าสิง่ทีถ่กู 

- ใหผู้ส้อนเนน้อธบิายในแตล่ะจดุส าคัญ (key point) 

- ท าใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจในจดุทีส่ าคัญ (key point) 

- ใหผู้เ้รยีนฝึกอยา่งตอ่เนือ่งจนมั่นใจวา่ผูเ้รยีนสามารถปฏบิัตงิานนัน้ได ้รวมถงึการใหก้ าลังใจจาก

ผูส้อน 

7. Workshop แบง่กลุม่สรา้งแบบจ าลองสถานการณ์ในการเรยีนรู ้และใชส้อนงานฝึกปฏบิตั ิ

Role playing : การสอนงาน On the Job Training และหนา้ทีข่องพีเ่ลีย้ง (Mentor)  

    - จับคู ่หรอืจับกลุม่ฝึกปฏบิัต ิ

    - ระดมสมองแบง่กลุม่หาวธิกีารสรา้งวฒันธรรม พีเ่ล ีย้ง (Mentor) ใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมใน

องคก์รของทา่น 

 

8. การสรา้งแรงจงูใจใหผู้อ้ ืน่พฒันาตวัเอง และการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพือ่พฒันา 

(Feedback ) ดว้ยเทคนคิ 3S 

   - หลมุพรางการใหข้อ้มลูยอ้นกลับ 

   - เทคนคิการสรา้งแรงจงูใจใหผู้อ้ืน่พัฒนาตัวเอง 

 

- สรปุ ถาม-ตอบ 

 
 
 

  ส ิง่ทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

 

- ผูเ้ขา้รับการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในดา้นจติวทิยาการเป็นพีเ่ลีย้ง (Mentoring)  

- ผูร้ับการอบรมมเีทคนคิ และวธิกีารสอนในรปูแบบตา่ง ๆ มากขึน้รวมถงึการใชเ้ทคโนโลยมีา

ชว่ยในการสอนมากขึน้ 

- ผูร้ับการอบรมมทีักษะการเป็นพีเ่ลีย้ง (Mentor) และจติวทิยาในการใหค้ าปรกึษา 

- สามารถวางแผนในการสอนงาน การตดิตามประเมนิผล การสรา้งกจิกรรมการเรยีนรู ้

อยา่งตอ่เนื่องใหเ้กดิขึน้ได ้ 
- สามารถมอบความรับผดิชอบมากขึน้กับผูใ้ต ้บังคับบัญชา ดว้ยแนวคดิของการเป็นหุน้สว่น 

ซึง่กอ่ใหเ้กดิความภาคภมูใิจ ในการสรา้งผลงาน 
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 วธิกีารวดัผลการอบรม 

 
 

1. คะแนนจากแบบประเมนิในชว่งฝึกปฏบิัต ิ
2. แบบทดสอบความเขา้ใจ ในการสอนงาน OJT หลังอบรม 

3. แบบประเมนิความพงึพอใจจากผูเ้ขา้รว่มอบรม 
โดยหลังอบรม สามารถตดิตอ่สอบถาม  
หรอืจัด Refresh พัฒนาทักษะและความรูท้กุๆ 3 เดอืน หรอื 6 เดอืน กบัวทิยากร 

 
 

 

  รูปแบบการฝึกอบรม 

 

การฝึกอบรมมคีวามหลากหลายเพือ่ใหเ้กดิความสนุกสนานและเขา้ใจง่าย 
     

1. การบรรยายแบบ Participative Technique 

2. กจิกรรมสรา้งทัศนคตเิชงิบวก (Positive Attitude) และการใชศ้าสตรจ์ติใตส้ านกึ รวมถงึ NLP 
3. ฝึกปฏบิัตทิลีะขัน้ละตอน (Work Shop) 

4. แสดงการสาธติจ าลองใหเ้กดิการพัฒนา (Role Playing ) 
5. สือ่มัลตมิเีดยี 

 
      ระยะเวลาการจดัสมัมนา  

 
เพือ่ใหค้รอบคลมุ ถงึเนื้อหา สาระของเนื้อหาทางวชิาการ และ การปฏบิัตกิาร (Workshop) ระยะเวลา
ในการอบรม 1 วันเต็ม 
 

 

 


