7 ขัน้ ตอนสร้ างหลักสูตรการสอนง่ ายๆ และได้ ผลลัพธ์ (1 วัน)

หลักสู ตร 7 ขั้นตอนสร้ างหลักสู ตรการสอนง่ ายๆ และได้ ผลลัพธ์
(7 Steps of Easy & Effective Course Outline Desire)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
นพ.โมทย์ ศักดิ์ แสงทอง
โค้ ชและวิทยากรในกระบวนการ Training and Group Coaching

หลักการและเหตุผล
วิทยากรภายในเป็ นเรื่ องจาเป็ นเพราะมีความได้เปรี ยบในเรื่ องของความเข้าใจปัญหาและวัฒนธรรม
ภายในองค์กรเป็ นอย่างดีและมีความใกล้ชิดกับพนักงานสามารถสังเกตติดตามและให้ความช่วยเหลือการพัฒนา
ของผูเ้ รี ยนได้อย่างต่อเนื่อง
แต่หวั หน้างานหรื อคนอื่นๆที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูส้ อนงานหรื อวิทยากรภายในหลายคนไม่กล้า
สอน เนื่องจากมีความเชื่ออันจากัดว่าตนเองไม่เก่ง ยังรู ้ไม่พอ จึงมองไม่เห็นว่าตนเองจะสอนอะไรคนอื่นได้
หรื อบางคนสอนโดยอาศัยความชานาญในการทางานเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีแผนการสอนที่ชดั เจน ไม่รู้จกั
วิธีการสอนหรื อการนาเสนอที่หลากหลายทาให้การสอนขาดประสิ ทธิ ภาพ เมื่อสอนแล้วไม่น่าสนใจ จึงไม่เกิด
การเปลี่ยนแปลง แต่พอจะให้เขียนหลักสู ตรหรื อแผนการสอนก็เขียนไม่ได้ ไม่รู้วา่ จะเริ่ มต้นอย่างไร เพราะไม่รู้
วิธีการเขียน
ก่อนจะไปเรี ยนรู ้วา่ จะเขียนแผนการสอนตามมาตรฐานอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราอาจเริ่ มต้น
จากการเห็นศักยภาพในตนเองก่อน มองให้เห็นสิ่ งที่เป็ นความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ในสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วในตนเอง
ซึ่ งสิ่ งที่เรามีมกั ตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่เราและองค์กรต้องการแล้วเป็ นส่ วนใหญ่เพียงแต่ตอ้ งอาศัยการเรี ยบ
เรี ยงความคิดให้เป็ นระบบเป็ นขั้นตอนมากขึ้น
ส่ วนความเข้าใจในเรื่ องการทางานในการเรี ยนรู ้ของสมอง จะทาให้เราเห็นถึงความแตกต่างของรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มเพื่อให้เรานาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบแผนการสอนของเรามีความ
น่าสนใจ และสนับสนุนต่อการเรี ยนรู ้และพัฒนาสมอของผูเ้ รี ยนได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
เมื่อผูส้ อนเห็นศักยภาพในตนเองและได้ใช้ศกั ยภาพนั้นในการสอนก็จะเกิดความมัน่ ใจมีความสุ ขจาก
การได้ใช้คุณค่าของตนเองและได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่นจากการพัฒนาคนอื่นๆให้เก่งขึ้นการออกแบบแผนการ
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7 ขัน้ ตอนสร้ างหลักสูตรการสอนง่ ายๆ และได้ ผลลัพธ์ (1 วัน)
สอนยังช่วยให้ผสู ้ อนสามารถมองเห็นภาพรวมของการสอนที่มีความชัดเจนเป็ นขั้นตอน คาดหวังผลลัพธ์ในการ
สอนได้มากขึ้นและสามารถพัฒนาแผนการสอนแต่ละครั้งได้อย่างตรงจุดตรงความต้องการมีความสอดคล้องกับ
ทิศทางที่องค์กรต้องการพัฒนา

วัตถุประสงค์
1. เรี ยนรู ้ธรรมชาติการทางานของสมอง เข้าใจความแตกต่างของสมองแต่ละคน และรู ้เทคนิคการจูงใจให้
สมองผูอ้ ื่นเกิดการเรี ยนรู ้และปรับเปลี่ยนวงจรพฤติกรรม
2. ฝึ กฝนการวางแผนการสอนอย่างเป็ นระบบ มีการออกแบบเนื้อหาการสอนเป็ นขั้นตอนที่ชดั เจน โดยใช้
ศักยภาพที่ตนเองมีอย่างเต็มที่
3. มีทศั นคติเชิงบวกต่อการสอน ให้ความสาคัญกับศักยภาพที่มี เพราะสมองเน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง แล้วนา
จุดแข็งนั้นมาใช้ในเชิงบวกเพื่อพัฒนาตนเองและคนอื่นๆ

แนวทางในการฝึ กอบรม
Training and Group Coachingใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ใน
ระหว่างการอบรม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับทั้งความรู ้ ความเข้าใจ ฝึ กฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี
 Teaching for Knowledgeเพื่อให้ขอ้ มูลหรื อทาความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
 Training for Skillเพื่อฝึ กทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบตั ิ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรมและ
กรณี ศึกษา
 Coaching for Exploreเพื่อสารวจสิ่ งที่เป็ นหลุมพราง ความเชื่ออันจากัด ซึ่ งเป็ นตัวฉุ ดรั้งความสาเร็ จ
และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรื อคุณค่าที่ดีที่สามารถนามาใช้สร้างแนวทางสู่ ความสาเร็ จของ
ตนเอง
 Coaching for Changeใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้ าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะ
นาไปสู่ การลงมือปฏิบตั ิให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain Based Trainingทาความเข้าใจธรรมชาติการทางานของสมองในการเรี ยนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ทาให้สมองของผูเ้ รี ยนมีความสุ ข ไม่ทาให้เกิดความกลัวหรื อความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุด
แข็ง และใช้สมองส่ วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยูใ่ ต้อิทธิ พลของสมองส่ วน
อารมณ์ที่เป็ นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Positive Psychologyสร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความ
ท้าทาย บนหน้าที่และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และ
ผลตอบแทนที่มากกว่าปั จจัยภายนอก แต่เป็ นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทางาน เห็น
ความสาคัญของการได้ช่วยเหลือผูอ้ ื่นและองค์กรด้วยสิ่ งที่ตนมี
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7 ขัน้ ตอนสร้ างหลักสูตรการสอนง่ ายๆ และได้ ผลลัพธ์ (1 วัน)

กรอบแนวคิดในการฝึ กอบรม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
เจ้าหน้าที่แผนกฝึ กอบรม / หัวหน้างาน / ผูส้ นใจและทางานด้านการสอน

ระยะเวลา
ระยะเวลารวม 1 วัน (เวลา 9.00 – 16.00 น.)

รูปแบบวิธีการฝึ กอบรม
 Lecture

40%

 Workshop / Case Study / Planning

60%

รายละเอียดของเนือ้ หาตามหลักสู ตร
ช่ วงที่ 1 สารวจแนวคิดและศักยภาพในฐานะผู้สอนของตนเอง
 Vision of Success มองภาพความสาเร็ จในฐานะผูส้ อนของตนเอง
 FEARS สารวจหลุมพรางที่ทาให้การวางแผนการสอนยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ
 แนวทางการเรี ยนรู้และพัฒนาสมองจากจุดแข็ง
กิจกรรม Explore Your Brainค้นหาศักยภาพซึ่ งเป็ นคุณค่าและจุดแข็งในฐานะผูส้ อนของตัวเรา
Coffee Break
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7 ขัน้ ตอนสร้ างหลักสูตรการสอนง่ ายๆ และได้ ผลลัพธ์ (1 วัน)
ช่ วงที่ 2 สร้ างแผนการสอนเพือ่ ความสาเร็จของตนเองและองค์ กร
 กระบวนการเรี ยนรู้ของสมองเพื่อการเปลี่ยนแปลงวงจรพฤติกรรม
 KSA การพัฒนา ความรู ้ ทักษะ และการสร้างทัศนคติที่ดี ไปพร้อมๆ กัน
 TAPS Model กระบวนการสอนเพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่างกันตามความต้องการ
กิจกรรมBeing to Outcomeสร้างผลลัพธ์ในการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการผูเ้ รี ยนและทิศทางองค์กร
Launch
ช่ วงที่ 3 การรวบรวมเนือ้ หาให้ น่าสนใจสาหรับสมองแต่ ละประเภท
 Four Brain กับสมอง 4 ด้าน : แนวทางการเรี ยนรู ้ของสมองของผูเ้ รี ยนที่แตกต่างกัน
 ประเภทของข้อมูลและแหล่งข้อมูล
 VAKAd ช่องทางการเรี ยนรู ้เพื่อการออกแบบวิธีการนาเสนอข้อมูล
กิจกรรม Content and Context บริ หารข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
Coffee Break
ช่ วงที่ 4 ออกแบบกระบวนการสอน
 Process การออกแบบการสอนให้เป็ นกระบวนการ
 Grow Model การประยุกต์ใช้กระบวนการโค้ชกับการวางแผนการสอน
กิจกรรม Flow Desireพัฒนาแผนการสอนอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
การถามตอบปัญหา
การบ้ านและแนวทางการติดตามผล

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
สิ่ งทีต่ ้ องการพัฒนา
ระดับตนเอง
 มีความมัน่ ใจในตนเองในฐานะผูส้ อนหรื อ
วิทยากร

 การออกแบบการสอนอย่างเป็ นระบบ
ระดับเพือ่ นร่ วมงาน
 ความสัมพันธ์ภายในทีม
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เป้าหมายหลังการอบรม
ระดับตนเอง
สร้างความมัน่ ใจด้วยการนาทักษะความรู ้ที่ติดตัวมา
ใช้ในการออกแบบการสอนเป็ นหลัก มากกว่าการ
มองหาความรู ้ที่ตนเองไม่มี ไม่ได้ใช้
เข้าใจวิธีการเขียนแผนการสอนอย่างเป็ นระบบ เป็ น
ขั้นตอน และสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริ ง
ระดับเพือ่ นร่ วมงาน
การยอมรับจากลูกน้องและเพื่อนร่ วมงานจาก
ภาพลักษณ์ของการเป็ นผูช้ ่วยเหลือและพัฒนาผูอ้ ื่น
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 การพัฒนาความสามารถของคนทีม
ระดับองค์ กร
 การพัฒนาองค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนา
พนักงานขึ้นมาตามวิสัยทัศน์องค์กร

อย่างแท้จริ ง
สามารถวิเคราะห์และออกแบบแผนการสอนให้ตรง
กับความต้องการของผูเ้ รี ยนได้
ระดับองค์ กร
การสอนงานภายในทีมมีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาขององค์กร วางแผนการสอนในภาพ
ใหญ่ มากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว

ตัวอย่ างกิจกรรมในหลักสู ตร (Workshop /Case Study /Planning)
ลาดับ
กิจกรรม
1 Coaching Card
“Explore Your Brainค้นหา
ศักยภาพซึ่ งเป็ นคุณค่าและจุด
แข็งในฐานะผูส้ อนของตัวเรา”
2

3

4

วัตถุประสงค์
มองเห็นศักยภาพของตนเองให้
มากขึ้น เพื่อสร้างความมัน่ ใจ
และมีความสุ ขกับการพัฒนาใน
ฐานะผูส้ อนด้วยการใช้คุณค่า
ของตนเอง
สามารถวิเคราะห์ความต้องการ
ของการฝึ กอบรมอย่างง่ายๆ
(Training Need) ตระหนักได้วา่
การสอนของตนเองสร้างคุณค่า
ให้ตวั เอง ทีมงาน และองค์กร
อย่างไร

เนือ้ หาการเรียนรู้
 F>A>C กระบวนการพัฒนา
สมองจากจุดแข็ง
 FEARS ความกลัวที่มาบดบัง
ศักยภาพภายในตัวเรา

 Outcome and Objective
ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการเห็น และสิ่ ง
ที่สนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์
 KSA ความแตกต่างของการ
สอนเพื่อให้เกิดความรู ้ ทักษะ
และทัศนคติ
เข้าใจรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่
Mind Map
 Four Brain กับสมอง 4 ด้าน :
“Content and Contextบริ หาร แตกต่าง และการออกแบบ
ลักษณะการเรี ยนรู ้ที่แตกต่าง
ข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ ข้อมูลให้น่าสนใจสาหรับสมอง  VAKAd แต่ละช่องทางการรับ
แต่ละประเภท
ต้องการ”
ข้อมูลของสมอง
บริ หารจัดการเนื้อหา กิจกรรม  Training in Process
Post It with Table
“Flow Desireพัฒนาแผนการ และเวลาได้ชดั เจนอย่างเป็ น
การออกแบบการสอนให้เป็ น
ระบบ และสามารถมองเห็น
กระบวนการ
สอนอย่างเป็ นระบบ ให้เกิด
ภาพรวมในการสอนของตนเอง  GROW Model of Coaching
กระบวนการเปลี่ยนแปลง”
ได้
ตัวอย่างการออกแบบการสอน
โดยใช้กระบวนการโค้ช
Brain Writing
“Being to Outcomeสร้าง
ผลลัพธ์ในการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ผูเ้ รี ยนและทิศทางองค์กร”
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7 ขัน้ ตอนสร้ างหลักสูตรการสอนง่ ายๆ และได้ ผลลัพธ์ (1 วัน)

ตัวอย่ างเนือ้ หาในหลักสู ตร
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