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เส้ นทางก้ าวสู่วิทยากรคุณภาพ (1D)

Course outline
หลักสู ตร เส้ นทางก้าวสู่ วทิ ยากรคุณภาพ
( หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อาจารย์ นายแพทย์ โมทย์ ศักดิ์ แสงทอง
โค้ ชและวิทยากรในกระบวนการ Training and Group Coaching

หลักการและเหตุผล
ในแต่ละปี ที่เติบโต ในแต่ละองค์กรต่างก็สั่งสมประสบการณ์ จนกลายเป็ นองค์ความรู ้ที่มีค่า และมี
ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละองค์กรขึ้นมา และองค์ความรู ้น้ ีเองที่จาเป็ นต้องถูกส่ งต่อแก่พนักงานจากรุ่ นหนึ่ง
ไปสู่ อีกรุ่ นหนึ่ง เพื่อความมัน่ คงและก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืนขององค์กร
และคงไม่มีใครเข้าใจในองค์ความรู ้ดงั กล่าว และรู ้จกั วัฒนธรรมของคนในองค์กรได้ดีเท่ากับผูท้ ี่ได้ลงมือ
ปฏิบตั ิงาน ผูท้ ี่ตอ้ งคลุกคลีอยูก่ บั ปั ญหาที่จะเกิดขึ้น และสามารถค้นหาวิธีการในการบริ หารจัดการให้ทุกเรื่ อง
คลี่คลาย จนกลายเป็ นประสบการณ์ที่มีค่ายิง่ สะสมอยูใ่ นตัวเอง
ดังนั้น ในแต่ละองค์กรจึงพยายามสร้างวิทยากรภายใน เพื่อให้เป็ นผูท้ ี่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้
ดังกล่าวให้กบั พนักงานคนอื่นๆ แต่คนที่มีความรู ้เอง กลับไม่สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูอ้ ื่นได้ พอไปบรรยายแล้ว
ผูเ้ รี ยนไม่สนใจและไม่เข้าใจในสิ่ งที่ตนเองสอน ก็ทาให้ความมัน่ ใจและแรงจูงใจการเป็ นวิทยากรของตนเองนั้น
ยิง่ ลดน้อยลง
ในแง่มุมของผูเ้ รี ยน โดยหลักการการเรี ยนรู ้ของสมองมนุษย์ของเรานั้น มีหลายสิ่ งที่เราควรให้ความสนใจ
และต้องบริ หารจัดการตั้งแต่สิ่งแวดล้อมแห่งการเรี ยนรู ้ วิธีการและช่องทางในการสื่ อสารและรับข้อมูลของแต่
ละบุคคล ก่อนที่จะไปสู่ การส่ งมอบเนื้อหาที่เราต้องการ จึงจะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในสิ่ งที่เราบรรยาย มี
สมาธิ จดจ่ออยูก่ บั การเรี ยน สามารถจดจาและนาความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ใช้ได้ เพราะหากเราไม่ใส่ ใจและจับ
สังเกตความกลัวความเครี ยดที่เกิดขึ้นกับสมองของผูเ้ รี ยนได้ สมองของผู ้เรี ยนจะเข้าสู่ โหมดปกป้ องและหยุดการ
เรี ยนรู ้ทนั ที แต่ถา้ เรารู ้จกั ธรรมชาติของสมองผูเ้ รี ยนในจุดนี้ เราก็จะสามารถออกแบบและบริ หารบรรยากาศแห่ง
การเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความสุ ขและเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้
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ส่ วนตัววิทยากรหรื อผูบ้ รรยายเอง ก็ตอ้ งรู ้สึกชอบและมีทศั นคติเชิงบวกต่อการเป็ นผูบ้ รรยาย ต้องรู ้จกั
ตนเอง รู ้ในสิ่ งที่ตนเองชอบและเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและมีความเชื่อมัน่ ในการพัฒนาการเป็ นวิทยาของ
ตนเองจากจุดแข็ง เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจ มุ่งมัน่ และสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ ว
นอกจากนั้นตัวของวิทยากรเองต้องเห็นความสาคัญและเข้าใจขั้นตอนของการวางแผน ทั้งก่อนการอบรม
ระหว่างการอบรม และหลังการอบรม เพื่อให้กระบวนการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน และเพิม่ ความมัน่ ใจของ
ตัววิทยากรในการบรรยายเอง เพราะสามารถประเมินถึงสถานการณ์และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในการอบรมได้
อย่างถูกต้องและแม่นยา
ซึ่ งเมื่อทั้งผูเ้ รี ยนและผูบ้ รรยายเข้าใจธรรมชาติของการเรี ยนรู ้ของตนเองเช่นนี้ การเรี ยนรู ้ก็จะราบรื่ น มี
ประสิ ทธิ ภาพ ผูเ้ รี ยนก็จะรู ้สึกดีกบั ผูส้ อนจากประโยชน์ที่ตนเองได้รับ ผูบ้ รรยายหรื อวิทยากรเองก็มีความมัน่ ใจ
และรู ้สึกมีคุณค่ากับสิ่ งที่ตนเองได้ทา นอกจากความรู ้ที่ได้รับแล้ว ยังทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อนดีข้ ึนอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เกิดความเชื่อมัน่ ในคุณค่าของสิ่ งที่ตนเองมี และต้องการส่ งมอบคุณค่าของสิ่ งนี้ให้กบั คนอื่นๆ ด้วย
กระบวนการที่มีประสิ ทธิภาพ
2. เข้าใจหลักการธรรมชาติการเรี ยนรู้ของสมอง มีกระบวนการ และเทคนิคที่จะโน้มน้าวให้สมองของผู้
เข้าอบรมได้รับผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงตามที่เราต้องการอย่างแท้จริ ง
3. มองเห็นภาพรวมของการเป็ นวิทยากร เข้าใจกระบวนการทั้งก่อนการอบรม ระหว่างการอบรม และ
หลังการอบรม

กรอบความคิดของหลักสู ตร
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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 นเนื้อหา หลักการ แนวความคิด
เพื่อเป็ นข้อมูลและทางเลือกสาหรับผูเ้ ข้าอบรมเท่านั้น จากนั้นจะดาเนินกระบวนการโค้ช เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรม
มองเห็นสิ่ งที่ตนเองต้องเปลี่ยนแปลง ต้องพัฒนา เพื่อให้ไปถึงเป้ าหมายที่ตนเองต้องการ ด้วยตัวผูเ้ ข้าอบรมเอง

เนือ้ หาของหลักสู ตร
ช่ วงที่ 1






สารวจกรอบความคิด ทุกคนมีศกั ยภาพในการเป็ นวิทยากร
ธรรมชาติของสมองกับการเรี ยนรู้
ทัศนคติเชิงบวกกับการเป็ นวิทยากร
ค้นหาศักยภาพในตัวเรา สิ่ งที่เราสามารถส่ งมอบกับคนอื่นๆ
กิจกรรม สารวจแนวคิดในการเป็ นวิทยากรของเรา

ช่ วงที่ 2






การฝึ กอบรมในแนวทาง Training and Group Coaching
แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในแนวทาง Training and Group Coaching
องค์ประกอบของการบรรยาย
วิธีการสร้างหลักสู ตรในรู ปแบบของตัวเราเอง
กิจกรรม นาเสนอตัวอย่างหลักสู ตรของตนเอง

ช่ วงที่ 3







ออกแบบขั้นตอนของการฝึ กอบรมในรู ปแบบของตนเอง
ขั้นตอนในการฝึ กอบรม
ประเภทของ Slide
เทคนิคการสร้างความสุ ขให้กบั ผูเ้ รี ยน
เทคนิคการสร้างความมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
กิจกรรม ออกแบบขั้นตอนการบรรยายของตนเอง
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ช่ วงที่ 4






การประยุกต์เพื่อการนาไปใช้
หลุมพรางสาหรับวิทยากรมือใหม่
เทคนิคการสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเอง
เทคนิคการกระตุน้ และติดตามผล
บทบาทสมมติ ตัวอย่างการบรรยายหลักสู ตรของตนเอง

ช่ วงที่ 5




สรุ ป
แลกเปลี่ยนและตอบคาถาม
ส่ งการบ้านที่จะนาไปเปลี่ยนแปลงตนเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
หัวหน้างาน/ วิทยากรภายใน/ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ ผูจ้ ดั การ

ตัวอย่ างเนือ้ หาและกิจกรรมในหลักสู ตร
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รายละเอียดและเทคนิคที่ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
ปรับแนวความคิดเบื้องต้นของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกับเนื้อหาตามหลักสู ตร
 แนะนาตัวเอง (Story Telling)
 การเน้นย้าและสื่ อความหมายในคาสาคัญ (Key Words)
 คาถามสร้างแนวความคิด

การสารวจตัวเอง สร้ างการมองเห็นและการยอมรับ
การทาให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรม มองเห็นตัวเอง จะนาไปสู่ การอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่ องต่างๆ
 สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
 เรี ยนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

กาหนดเป้ าหมายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงของตัวเอง
 กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
 เลือกเรื่ องที่จะทดลองเปลี่ยนแปลง
 เปลี่ยนความคิดในเรื่ องต่างๆ ด้วยตัวเอง
 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
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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
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