หลักสูตร ครบเครื่ องเรื่ องการสอนงาน

Course outline หลักสู ตรครบเครื่องเรื่องการสอนงาน (+)
(Coaching on job)

(หลักสู ตร 1 วัน)

โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/เหตุผล
 บทบาทสาคัญของหัวหน้างาน คือการพัฒนาทีมงานให้มีความรู ้ ความสามารถ และพร้ อมปฏิบตั ิงาน

ให้ได้ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ การสอนงาน (Coaching on Job) เป็ นหัวใจสาคัญที่หัวหน้างาน
หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย แต่ก็มกั มีคาพูดจากหัวหน้าบางท่านว่า.....
 ผมไม่มีเวลา คงสอนใครไม่ได้
 ดิฉน
ั ยังไม่เก่งเท่าไร สอนไปเขาก็คงไม่เชื่อ
 ผมสอนเขาแล้ว เขาไม่ฟัง จะให้ทาอย่างไร
 ดิฉน
ั คงสอนคนที่มีอายุมากกว่าไม่ได้หรอก
 ผมก็สอนเขาแล้ว เขาไม่ทาตาม ไม่รู้ตอ
้ งสอนอย่างไร
(เป็ นต้น)
 การพัฒนาให้หวั หน้างานมีความพร้อมและเทคนิ คการสอนงานที่หลากหลาย สามารถปรับใช้ได้ดว้ ย
ตัวเองย่อมเกิดประโยชน์มากกว่า หากหัวหน้างานมีความพร้อมในเรื่ องการสอนทั้ง 4 ด้าน คือ.....
1. เทคนิคการสอนงานที่ดี
2. บทบาทที่เหมาะสมในฐานะผูส้ อน
3. แนวความคิดที่ดีเกี่ยวกับการสอน
4. ทักษะการจูงใจผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์
 เป้ าหมายการฝึ กอบรมคือ ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์จริ งได้ทนั ที
จึง ต้องท าให้ผูเ้ รี ยนสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ด้วยตัวเองตาม Style ของตัวเอง และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่ เป็ นอยู่ จะทาให้ผูเ้ รี ยนคิ ดค้นวิธีการได้ ทาให้ยากที่ จะนาไปปฏิ บ ตั ิ เพื่อสร้ างการ
เปลี่ยนแปลงกับตัวเองและผูอ้ ื่น โดยผูเ้ รี ยนเข้าใจ ดังนี้.....
 หลักการสอนงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
 เทคนิ ควิธีการที่เป็ น Style ของตัวเอง
 การประยุกต์ใช้บนสภาพแวดล้อมเดิม
 พัฒนาทักษะที่สาคัญกับการสอนงานของตัวเอง
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จุดประสงค์ของหลักสู ตร







เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ ความหมาย หลักการ และเทคนิคการสอนงานแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน
เพื่อจูงใจให้ผเู้ รี ยนคิด เรี ยนรู้ และประยุกต์ใช้การสอนงานของตัวเองกับสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยูไ่ ด้อย่าง
มีประสิ ทธิ ผลมากขึ้น
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นแนวทางการสอนงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กบั ผูถ้ ูกสอนได้จริ ง ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ที่กาหนดขึ้นใน Class ทาให้เกินความเชื่อมัน่ ในสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ ง
เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีเป้ าหมายและความตั้งใจ (Commitment) กับสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ และจะนาไปปฏิบตั ิ
และฝึ กฝนตัวเองอย่างจริ งจัง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเต็มใจ เพราะมองเห็นประโยชน์ได้ดว้ ย
ตัวเอง

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
: หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการสอน
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสอน
 บทบาทหน้าที่ในฐานะผูส
้ อนงาน
 ความเหมือนและความต่างของการสอนแต่ละประเภท
 Workshop: กาหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง
 Session II : เทคนิ คการสอนให้เกิดประสิ ทธิ ผล
 การให้ความรู ้ เนื้ อหาสาระ ความหมายต่างๆ (Teaching)
 การสอนปฏิบต
ั ิ วิธีการ และการประยุกต์ใช้ (Training)
 การกระตุน
้ จูงใจให้คน้ หาวิธีการของตัวเอง (Coaching)
 การชี้ แนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา (Consulting)
 Workshop: การประยุกต์เทคนิ คการสอนด้วยตัวเอง
 Role Playing: การฝึ กปฏิบต
ั ิการสอนกับสถานการณ์
 Session III : กระบวนการโค้ชงาน (Coaching) กับการทางาน
 หลักการที่ควรเป็ นแนวความคิดของโค้ช
 สิ่ งที่โค้ชชี่ ตอ
้ งการการปฏิบตั ิจากโค้ช
 เทคนิ คการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
 Workshop: ออกแบบเทคนิ คการสอนงานกับงานปั จจุบน
ั
 กรณีศึกษา : คุณเลือกใช้เทคนิ คการสอนงานแบบใดบ้าง?
 Session IV : การพัฒนาทักษะการเป็ นผูส
้ อนงานที่ดี
 การเรี ยนรู ้และเข้าใจธรรมชาติของมนุ ษย์
 หลักจิตวิทยาการบริ หารและจูงใจผูอ
้ ื่น
 การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
 Session I
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เทคนิคการกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝน
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ขบวนการ (Process) ในการฝึ กอบรม
 ใช้ หลักการ การเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

·
·
·
·

หมายเหตุ : ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์ ในอดี ตของตัวเอง ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สานึ ก ผ่านการ
แสดงด้วยวงจรพฤติ กรรม หากต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงจึงต้องทาให้ผูเ้ รี ยนยินดี ที่จะปรับเปลี่ ยน
ความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู ้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)


การใช้ กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึ กอบรม

หมายเหตุ: การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้ างความอยากเปลี่ ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลื อกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
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แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบาย กระตุน้ ให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี
Commitment

 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิ ดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึ กให้จบั ประเด็นสาคัญที่อยูใ่ นสไลด์ (Slide) ได้ดว้ ยตัวเอง
 ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู ้ ไม่ได้บงั คับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
 สร้ างความเข้าใจในเนื้ อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้ างแนวความคิ ดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ ยนซึ่ งกัน
และกัน
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 การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่ านกรณีศึกษา
 กรณี ศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริ งที่ผูเ้ รี ยนต้องเผชิ ญ หากมีการนาสิ่ งที่
ได้เรี ยนรู ้ประยุกต์กบั กรณี ศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการ
ใหม่ๆ ที่ได้เรี ยนรู ้กบั กรณี ศึกษา จะทาให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่าง
แม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิด
ผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริ ง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์จริ งหลังการ
ฝึ กอบรมแล้ว ผูเ้ รี ยนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทนั ที

 การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
 ผูเ้ รี ยนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลายเป็ นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการ Coaching จะทาให้ผเู ้ รี ยนอยากนาสิ่ ง
ที่รู้ไปใช้จริ ง
 การบ้านเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ ผูเ้ รี ยนนาไป
ปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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