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Educational Leadership (1D)

Course outline
หลักสู ตร ทักษะผู้นาแห่ งการเรียนรู้ การสอนงานให้ ได้ ท้งั งานและทั้งใจ
(Educational Leadership)
( หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อาจารย์ นายแพทย์ โมทย์ ศักดิ์ แสงทอง
โค้ ชและวิทยากรในกระบวนการ Training and Group Coaching

หลักการและเหตุผล
ภาวะขาดแคลนพนักงานที่มีทกั ษะในตาแหน่งต่างๆ ยังคงเป็ นปั ญหาที่สาคัญของหลายๆ องค์กร เนื่อง
ด้วยสาเหตุของอัตราการลาออกที่มากขึ้นและเร็ วขึ้นของพนักงานรุ่ นใหม่ๆ ซึ่ งสวนทางกับการขยายตัวที่รวดเร็ ว
ของตัวองค์กรเอง และช่องว่างนี้ก็กาลังขยายตัวมากขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากองค์กรเองยังไม่สามารถพัฒนาคนรุ่ น
หลังขึ้นมาทดแทนตาแหน่งงานที่ตอ้ งการได้ทนั ความต้องการ
การที่หวั หน้างานเองหรื อพนักงานเก่า ที่มีทกั ษะมีความเชี่ยวชาญในตาแหน่งงานของตัวเองเป็ นอย่างดี
แต่กลับไม่สามารถถ่ายทอดทักษะของตัวเองให้กบั พนักงานใหม่ได้ ทาให้เกิดการขาดช่วงของพนักงานที่มี
คุณภาพ ขาดการพัฒนาทักษะความรู ้ท้ งั ตัวพนักงานใหม่และตัวหัวหน้างานเอง เพราะเมื่อไม่มีคนทาได้ สุ ดท้าย
ก็ตอ้ งลงมือทาเอง ต้องแก้ไขปั ญหาเอง จนไม่มีเวลาที่จะพัฒนาตนเอง
ส่ วนหนึ่งที่ทาให้หวั หน้างานเอง ไม่สามารถถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของตนเองให้กบั พนักงานคนอื่นๆ
ได้ เกิดจากทั้งการขาดทักษะในการถ่ายทอด ทาให้ไม่มีความมัน่ ใจไม่มีความเชื่อมัน่ ในการสอนงาน หรื อสอน
ไปแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ ก็เลยทาให้ไม่อยากสอน และอีกส่ วนหนึ่งมาจากการไม่มีแรงจูงใจใน
การถ่ายทอด รู ้สึกการต้องมาถ่ายทอดให้คนอื่นๆ เป็ นเรื่ องเสี ยเวลา ไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง ทาให้รู้สึกว่า
กลายเป็ นภาระงานที่เพิ่มขึ้น
หัวหน้างานบางส่ วนก็เข้าใจว่าการถ่ายทอดคือการสอนให้รู้ ทาให้ดู เหมือนที่ตนเองเคยทามา พอ
ลูกน้องทาไม่ได้ ทาไม่เหมือนกับที่สอนก็ไม่พอใจ ส่ วนลูกน้องก็ไม่พอใจที่ถูกตาหนิ หรื อไม่ได้รับโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็นหรื อสามารถของตน ทาให้ความสัมพันธ์ไม่ดี การลาออกยิง่ มากขึ้น
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ดังนั้น นอกเหนือจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญที่ตนเองมีแล้ว หัวหน้างานเองอาจต้องมีความ
เข้าใจถึงเทคนิควิธีการในการถ่ายทอด และควรเข้าใจหลักการเรี ยนรู้ของสมองของลูกน้องด้วย เพราะการเรี ยนรู้
ของสมองของคนเราแต่ละคนมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน เพื่อจะทาให้การสอนงานของตนเองน่าสนใจ มี
ประสิ ทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในความรู้ ทักษะ รวมถึงทัศนคติของ
ลูกน้องในทีมได้จริ ง
การเข้าใจเทคนิคในกระบวนการถ่ายทอด จะทาให้หวั หน้างานเข้าใจมากขึ้นว่าวิธีการถ่ายทอดไม่ใช่
เพียงการสอนเพื่อให้ความรู ้เพียงอย่างเดียว การสอนงานยังมีอีกหลายวิธีการและหลายบทบาทให้เลือกใช้ และ
แต่ละบทบาทก็ต่างให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการฝึ กฝนจนกลายเป็ นทักษะ การ
เป็ นที่ปรึ กษาในยามมีปัญหา และการเป็ นโค้ชเพื่ อโน้มน้าวจูงใจให้เกิดทัศนคติเชิงบวกในการทางาน และทาให้
ลูกน้องมีแนวคิดในการพัฒนาแนวทางการทางานที่เป็ นของตนเอง
และเมื่อหัวหน้างานมีเทคนิคเครื่ องมือในการถ่ายทอด มีความเข้าใจธรรมชาติการเรี ยนรู ้สมองของ
ผูเ้ รี ยนมากขึ้น มีการวางแผนก่อนการสอนงานอย่างเป็ นขั้นตอนมากขึ้น ก็จะทาให้มีความเชื่อมัน่ มัน่ ใจใน
ตนเองในฐานะผูส้ อนงานมากขึ้น สร้างความรู้สึกที่ดีต่อการเป็ นผูส้ อนงาน และเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเองให้เป็ นผูถ้ ่ายทอดที่ดี
ส่ วนตัวลูกน้องเองก็จะรู ้สึกว่าตนเองได้รับทั้งความรู ้ที่เป็ นทางเลือก ไม่ใช่การบังคับให้ทา ได้รับ โอกาส
ให้แสดงความคิดเห็นและความสามารถของตนเองมากขึ้น ก็จะเกิด ความรู ้สึกที่ดีต่อหัวหน้างานและต่อองค์กร
ทาให้องค์กรได้รับทั้งจานวนพนักงานที่มีท้ งั ทักษะและความเชื่อมัน่ มีความผูกพันกับทีมกับองค์กร ปั ญหาการ
ขาดแคลนพนักงานก็จะลดลง

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจบทบาทการสอนงานที่แตกต่างกันในแต่ละบทบาท และสามารถเลือกใช้ได้ถูกต้อง ตาม
วัตถุประสงค์
2. เข้าใจในธรรมชาติการเรี ยนรู้ของสมอง และมี เทคนิคการถ่ายทอดงานที่สอดคล้องกับธรรมชาติสมอง
ของผูเ้ รี ยน
3. มีความมัน่ ใจ และภาคภูมิใจในการเป็ นผูส้ อนงาน เกิดความรู ้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้า
งานและลูกน้อง
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กรอบความคิดของหลักสู ตร

แนวทางในการฝึ กอบรม
Adult Learning การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่เลือกเรี ยนในสิ่ งที่ตนเองให้ความสนใจ ตรงกับพื้นฐาน
ความเชื่อของตนเอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถเลือกแนวทางที่ตอ้ งการกลับไปใช้ได้จริ ง
Brain Base Learning เข้าใจกระบวนการทางานและการเรี ยนรู้ของสมอง สร้างสภาวะเรี ยนรู้ที่
เหมาะสมกับสมองของผูเ้ รี ยน หลีกเลี่ยงสภาวะที่ผเู ้ รี ยนจะเข้าสู่ สภาวะปกป้ องซึ่ งจะปิ ดกั้นการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
Training and Group Coaching การฝึ กอบรมจะส่ งมอบทั้งส่ วนที่เป็ นเนื้ อหา หลักการ แนวความคิด
เพื่อเป็ นข้อมูลและทางเลือกสาหรับผูเ้ ข้าอบรมเท่านั้น จากนั้นจะดาเนินกระบวนการโค้ช เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรม
มองเห็นสิ่ งที่ตนเองต้องเปลี่ยนแปลง ต้องพัฒนา เพื่อให้ไปถึงเป้ าหมายที่ตนเองต้องการ ด้วยตัวผูเ้ ข้าอบรมเอง

เนือ้ หาของหลักสู ตร
ช่ วงที่ 1 สร้างแนวคิดในการเป็ นผูส้ อนงานที่ดีสารวจวิธีการสอนงาน
o
o
o
o
o

ธรรมชาติของการเรี ยนรู้สมอง
ลักษณะของผูส้ อนงานที่ดี และประโยชน์ของการสอนงาน
สารวจแนวคิดในการเป็ นผูส้ อนงานของตนเองในปัจจุบนั
ความแตกต่างของการสอนงานในแต่ละบทบาท (TAPS Model)
กิจกรรม กาหนดแนวทางการสอนงานของตนเอง
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ช่ วงที่ 2 เทคนิคของการสอนงานบนบทบาทที่แตกต่าง
o
o
o
o
o
o
o

เทคนิค Teaching ให้เข้าใจได้ง่ายและเกิดการจดจา
เทคนิคการ Training ให้ปฏิบตั ิตามจนกลายเป็ นทักษะความเชี่ยวชาญ
เทคนิคการ Coaching ให้มองเป็ นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง
เทคนิคการ Consult เพื่อเป็ นทางเลือกในการแก้ปัญหา
เทคนิคการผสมการสอนงานในแต่ละบทบาทเข้าด้วยกัน
กิจกรรม ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบนั
กรณีศึกษา คุณเลือกใช้เทคนิคการสอนงานแบบใด

ช่ วงที่ 3 หลักการในการสอนงานให้ได้ท้ งั งานและทั้งใจ (หลักการโน้มน้าวสมองของผูอ้ ื่น)
o
o
o
o

การเรี ยนรู้ ตามแนวทางของสมอง (Brain Base Learning)
การสื่ อสารจากสมองสู่ สมอง
การบริ หารความเครี ยดและความสุ ขในการทางาน
หลักการจูงใจสมองของผูอ้ ื่น (Brain Base Leadership)

ช่ วงที่ 4 การประยุกต์ใช้การสอนงานให้มีประสิ ทธิภาพ
o
o
o
o

การสอนงานในแต่ละสถานการณ์
Role Playing: กาหนดรู ปแบบการสอนงานที่เหมาะสม
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้ นจากการสอนงาน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาวิธีการสอนงานของเรา

ช่ วงที่ 5 สรุ ป
o แลกเปลี่ยนและตอบคาถาม
o ส่ งการบ้านที่จะนาไปเปลี่ยนแปลงตนเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
หัวหน้างาน/ ผูจ้ ดั การ
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ตัวอย่ างเนือ้ หาและกิจกรรมในหลักสู ตร

รายละเอียดและเทคนิคที่ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
ปรับแนวความคิดเบื้องต้นของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกับเนื้อหาตามหลักสู ตร
 แนะนาตัวเอง (Story Telling)
 การเน้นย้าและสื่ อความหมายในคาสาคัญ (Key Words)
 คาถามสร้างแนวความคิด
การสารวจตัวเอง สร้ างการมองเห็นและการยอมรับ
การทาให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม มองเห็นตัวเอง จะนาไปสู่ การอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่ องต่างๆ
 สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
 เรี ยนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
กาหนดเป้าหมายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงของตัวเอง
 กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
 เลือกเรื่ องที่จะทดลองเปลี่ยนแปลง
 เปลี่ยนความคิดในเรื่ องต่างๆ ด้วยตัวเอง
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 กาหนดแนวทางของตัวเองใหม่
กาหนดคุณสมบัติทจี่ ะนาไปพัฒนาตัวเองเพิม่ เติม
เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อนากลับไปพัฒนาตัวเอง
 การเตรี ยมความพร้อมของตัวเอง
 วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีข้ นั ตอน
 เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
 ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่
สร้ างความคาดหวังก่อนการฝึ กอบรม
การให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้ นสุ ดการอบรม
 ทาให้ผเู ้ รี ยนจดจ่อต่อการเรี ยนรู ้ เพราะอยากเรี ยนของตัวเอง
 นาเรื่ องที่ให้เรี ยนรู้ไปใช้ได้จริ ง
ทากิจกรรมในประเด็นสาคัญทีส่ ามารถไปฝึ กฝนได้
ดาเนินกิจกรรมในหัวข้อที่ที่สาคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนาไปฝึ กปฏิบตั ิได้จริ ง
 กระตุน้ ให้ คิด เขียน และพูดคุย
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
 การนาเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
 การวางแผนเพื่อนากลับไปใช้ฝึกฝนกับตนเอง
การบ้ านเพือ่ นาไปฝึ กฝนเพิม่ เติม
เรื่ องที่ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนาไปปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 เรื่ องที่ได้รับจากการอบรม
 เรื่ องที่ชอบ
 เรื่ องที่จะนาไปปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องแรก
 การบ้านของตัวเอง

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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