การสอนงานอย่างมืออาชีพ
ดร.สันติชัย อินทรอ่อน

หลักการและเหตุผล
วิธกี ารพัฒนาบุคลากรที่นิยมไม่ว่าจะในยุคสมัยใดก็คอื “การสอนงาน” เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่นนัน้ เนื่องจาก 1) เป็ นวิธกี าร
พัฒนาพนักงานทีม่ ตี ้นทุนต่ ามาก เพราะโดยทัวไปองค์
่
กรมักกาหนดให้ผบู้ งั คับบัญชามีบทบาทหน้าที่ในการให้ความรู้ พัฒนา
ทักษะ และความสามารถของผู้ใต้ บ ังคับบัญชาให้สูงขึ้น “การสอนงาน” จึงถู กสื่อสารว่ าเป็ นหน้ าที่ เมื่อเป็ นงานหลักของ
ผูบ้ งั คับบัญชา องค์กรจึงมิได้เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ดังเช่
่ นการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธอี ่นื 2) ทาให้หวั หน้าและลูกน้องมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกัน ป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 3) การสอนงาน คือ การน างานจริงมาสอน/แนะน าให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทราบ จึงลดความเสีย่ งทีจ่ ะได้งานไม่ตรงกับเป้ าหมาย รวมทัง้ ทาให้การเรียนรูใ้ นงานรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ด้วย
อย่างไรก็ตามแม้ “การสอนงาน” จะเป็ นบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง แต่กม็ กั พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาส่วนใหญ่
มักไม่ทราบเทคนิคและวิธกี ารสอนงานที่ถูกต้อง ทาให้เกิดปั ญหาผลงานไม่ตรงตามเป้ าหมาย ทักษะการทางานไม่เป็ นไปตาม
ระบบ และเกิดพฤติกรรมการทางานไม่เหมาะสมตามมา
หลักสูตร “การสอนงานอย่างมืออาชีพ” เป็ นหลักสูตรที่ออกแบบขึน้ จากทฤษฎีและแนวคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์ ผ่าน
กรณีศกึ ษาจริงในองค์กร เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถนาเทคนิควิธกี ารทีไ่ ด้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กบั การทางานได้ในทันที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎี และแนวคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการเรียนรู้
ของผูใ้ หญ่ (Adult Learning) และเครื่องมือทีใ่ ช้วเิ คราะห์คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ซึง่ จะช่วยให้ผสู้ อนงานเข้าใจกลุ่ม
ผูเ้ รียน สามารถเลือกใช้วธิ กี ารสอนงานได้เหมาะสม และเฉพาะเจาะจงเป็ นรายบุคคลมากยิง่ ขึน้
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถจัดตารางการสอนงาน สอนงาน และติดตามผลได้ดว้ ยตนเอง
3. เพื่อให้ผูเ้ ข้าอบรมได้ฝึกปฏิบตั ิ และนากรณีศกึ ษาทีเ่ กิดขึน้ จริงในองค์กร มาแลกเปลีย่ น และหาวิธกี ารจัดการสอนงาน
ได้อย่างลงตัว
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
ผูเ้ ข้าอบรมจะมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเทคนิคและวิธกี ารสอนงาน สามารถพัฒนาเครื่องมือสาหรับการสอนงานได้
เอง ได้ฝึกปฏิบตั ิ และนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้ปฏิบตั ไิ ด้ในทันที
กลุ่มเป้ าหมาย
ผูค้ วรได้รบั การอบรมในเรื่องนี้ คือ ผูบ้ งั คับบัญชาในทุกระดับ รวมทัง้ บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่ วยงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
วิ ธีการฝึ กอบรม
การบรรยาย การใช้กรณีศกึ ษา 40%
การฝึกปฏิบตั ิ 40%
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การใช้เกม และกิจกรรมต่าง ๆ 10%
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั ผูเ้ ข้าอบรมท่านอื่น ๆ 10%
กาหนดการอบรม

08.30-09.00 น.
09.01-10.30 น.

10.31-10.45 น.
10.46-12.00 น.

12.01-13.00 น.
13.01-14.30 น.

14.31-14.45 น.
14.46-16.00 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร
บรรยาย
▪ องค์ประกอบในตัวพนักงานทีอ่ งค์กรต้องการ
▪ ทฤษฎีการเรียนรูส้ าหรับผูใ้ หญ่ (Adult learning)
▪ กระบวนการเรียนรูข้ องมนุษย์
▪ ปั จจัยแห่งความสาเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย (ต่อ)
▪ นิยามของ “การสอนงาน”
▪ กระบวนการ “การสอนงาน”
▪ เครื่องมือในการคัดแยกพนักงาน เพื่อการเรียนรูอ้ ย่างตรงจุด
▪ การแปลผล และวิธกี ารพัฒนาบุคลากรในแต่ละกลุ่ม
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย (ต่อ)
▪ เครื่องมือทีใ่ ช้สาหรับการสอนงานในแต่ละขัน้ ตอน
▪ เทคนิคการสร้างเครื่องมือ (ตารางสอน, การแนะนา, การติดตาม)
รับประทานอาหารว่าง
บรรยาย (ต่อ)
▪ การสรุป และการแจ้งผล (Feedback)
▪ การเชื่อมโยงผลการสอนงานกับการบริหารงาน
▪ กรณีศกึ ษา และการแก้ไข

การเตรียมการก่อนเข้าฝึ กอบรม
ผู้เข้าอบรมควรสรุปปั ญหาและอุ ปสรรคใน “การสอนงาน” มาก่ อนล่ วงหน้ า เพื่อจะได้สามารถนาประเด็นดังกล่าว
ปรึกษาหารือ และเรียนรูร้ ่วมกับผูเ้ ข้าอบรมท่านอื่น ๆ
วิ ทยากร : ดร.สันติชยั อินทรอ่อน (วิทยากร ทีป่ รึกษาองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน)
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)
แนวทางและวิ ธีการพัฒนาการเรียนรู้ : การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม Workshop
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