การสอนงานอย่างผู้นาให้ได้เข้าใจงานและ
คุณภาพของงาน
Coaching for High Leader Performance in action
อาจารย์สุกิจ ตรียทุ ธวัฒนา

หลัก การและเหตุ ผ ล
ความรู้ และทักษะทีม่ ีความสาคัญอย่างหนึง่ ที่ถือได้ วา่ มีความจาเป็ นต่อการเป็ นหัวหน้ างานหรื อผู้ที่ต้องการที่จะถ่ายทอด ให้
ข้ อมูล นาเสนอ รวมทังการสื
้
อ่ สารให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ได้ มีความรู้ ความเข้ าใจในสิง่ ที่นาเสนอ เพื่อให้ ได้ มาถึ งการบรรลุเป้าหมายของ
ผู้นาเสนอได้ อย่างถูกต้ อง มีความเข้ าใจ และสามารถที่จะนาไปใช้ ในการทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ และทักษะที่
กล่าวมาก็คือ การสอนงาน (Coaching) ซึง่ ถ้ าสอนงานดีก็จะทาให้ เกิดความถูกต้ อง สมบูรณ์ ชัดเจน ส่งผลให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา สามารถทางานได้ โดยเกิดความผิดพลาดน้ อยที่สดุ และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ดังนันจึ
้ งต้ องมีการ
วางแผน เรี ยนรู้ถึงกระบวนการทีม่ าของการสอนงานอย่างเป็ นระบบ เป็ นกระบวนการ การจัดเตรี ยมการทาแผนการสอนงาน
วิธีการหรื อรูปแบบการสอนงานที่ใช้ กบั สถานการณ์ใด กลุม่ เป้าหมายใด บทบาทหน้ าที่ของการเป็ นโค้ ช เพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับ
ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน เทคนิคการสอนงานแบบตัวต่อตัวหรื อสอนในหน้ างาน (on the job training) ทังระบบ
้
ที่เป็ นที่มา มีความสาคัญและมีความจาเป็ นที่ผ้ สู อนงานหรื อหัวหน้ างานควรทาความเข้ าใจ และเพิ่มทักษะให้ มาก เพื่อให้ เกิด
ความสาเร็จในการสอนงานที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและองค์กรในที่สดุ
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีทกั ษะในการสอนงาน และสามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกวิธี
สามารถวางแผน สอนงานได้อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
ได้เรียนรูว้ ่าผูส้ อนงานหรือโค้ชทีด่ คี วรมีบทบาทหน้าที่ และมีคุณสมบัตอิ ย่างไรบ้าง
เป็ นผูส้ อนงาน หรือโค้ชทีใ่ ช้หลักการบริหารในเชิงจิตวิทยาในการสอนงานเพื่อโน้มน้าวจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รูเ้ ทคนิคการสอนหน้างาน แบบตัวต่อตัวแบบ (OJT) ได้อย่างมีความชานาญ
เพื่อให้รถู้ งึ การสร้างสภาวะผูน้ าทีเ่ กีย่ วข้องกับการสอนงานทัง้ ระบบ

หัวข้อการอบรม
 ความหมายและความสาคัญของการสอนงาน
 การสือ่ สาร และกระบวนการสือ่ สารทีม่ ผี ลต่อการสอนงาน
 **Workshop : Coaching in Action Problem
 ถอดรหัส ทีม่ าของคาว่าการสอนงานอย่างละเอียด
 จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของการสอนงาน
 ประเภท และรูปแบบของการสอนงาน
 คุณสมบัตท
ิ ม่ี าซึง่ คุณภาพของผูส้ อนงานหรือโค้ช
 ความพร้อมก่อนการสอนงานของผูส้ อนงานหรือโค้ช
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**Workshop : Coaching in Action Testing
หลักการสอนงาน ทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานสาคัญของการสอนงานทัง้ ระบบ
การสอนงานแบบหน้างาน (OJT) ตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐานจนถึงระดับสูง
สอนงานแบบหน้างาน (OJT) กับใคร และใช้ กับสถานการณ์ใด
เคล็ดลับการสอนงานตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐานจนถึงระดับสูง
**Workshop : การสอนงานในแต่ละระดับ (Case Study)
จิตวิทยาการสอนงานแบบเป็ นพีเ่ ลีย้ ง และการลดแรงกดดันเมื่อแรกพบ
**Workshop : Coaching in Action Solution

วิ ธีการและรูปแบบการฝึ กอบรม
1.
2.
3.
4.

บรรยาย 60% : กิจกรรมการเรียนรู้ 40%
การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม
กรณีศกึ ษาแบบยกตัวอย่างเป็ น Model Case Study (Workshop)
สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.)
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