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หลักสูตร Train The Trainer รุน 3 (เรียน 5 วัน)
อาจารยไชยยศ ปนสกุลไชย
concept ที่อาจารยไชยยศ เนนย้ํา "Low Profile High Profit"
Tip No. 1

เริ่มตนการเขียน Blog ควรมีอุปนิสัยแบบนี้
1) รักที่จะแชร
2) ชอบที่จะใหคนรูจัก
3) ชอบนําเสนอ
4) เราอยากเปนอะไร เราตองนําเสนอสิ่งที่เราอยากเปนใหคนรับรู

Tip No. 2

สิ่งที่วิทยากร ควรทําคือ สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียน
วิทยากรที่สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียน ตองแทรกการ Motivation ใหผูอื่นเสมอ

Tip No. 3

คนเปนวิทยากร (Trainer)
1) ตองมี Content ไมเด็ดเฉพาะของตัวเราเองใหได
2) นํา Content มาจัดลําดับ เปนแผนการสอน
3) เลือกใชเครื่องมือในการสอน ที่เหมาะสมกับผูเรียน สถานการณ และเรื่องที่สอน
4) วิธีการสงมอบ และบรรยากาศ ในการเรียนรู
5) มุงเนนใหประโยชนกับผูเรียน หรือผูฟง ไดรับความรูและสามารถนําไปใชไดงาย

Tip No. 4

กิจกรรมแรกของอาจารยไชยยศ ในหองเรียน คือ "แนะนําตัวดวยการวาดภาพ อยากเปนอะไร"
ใหผูเรียนวาดภาพระบายสี โดยใหโจทยวา "อยากเปนอะไร ให PR หรือสื่อออกไปเปนรูปภาพ"
กิจกรรมนี้ มีขอดีทีนาสนใจคือ
1) การวาดรูป สวนใหญเปนเรื่องงายสําหรับหลาย ๆ คน วาดรูปอะไรก็ได สี่เหลี่ยม หรือวงกลม หรือธรรมชาติ
2) สําหรับบางคน ตื่นเชา เขามาสัมมนา ยังไมอยากคุยกับใคร หรือพูด หรือนําเสนออะไร
ดังนั้น การวาดรูปจะชวยทําใหผูเรียนรูสึกสบาย ๆ ในการแนะนําตัวเองและไดผอนคลายทําความรูจักเพื่อนไดงายขึ้น

Tip No. 5

Trainer ที่ดี ตองไมสรางภาพ
Traininer ที่ดี ตองใหทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน

Tip No. 6

Trainer ที่ดี ตองรูจักผูเรียน ซึ่งปจจุบัน ไดจัดกลุมผูเรียนเปน 3 กลุม
Baby Boomer (เกิด ค.ศ. 1946 -1964) ขยัน ทางานหนัก มีความภักดีกับองคกรสูง ไมคอยเปลี่ยนงานบอย
Gen X (เกิด ค.ศ. 1965 - 1977) เปนพวกบริโภคนิยม มีความยืดหยุนสูง ปรับตัวเกง เชื่อมั่นในตัวเอง
มีคานิยมเกา ๆ บางอยาง กําลังเปนระดับหัวหนางาน มุงมั่นในการทํางานสูง
Gen Y (เกิด ค.ศ. 1978 - 1990) เปนคนรุนที่เกิดมาพรั่งพรอมดวยความสะดวกสบาย ไดรับความรักและเอาใจใส
จากครอบครัวอยางเต็มเปยม สวนใหญจะเปนลูกคนเดียว หรือมีพี่นองแคคนเดียว
เปนคนรุนใหม ไฟแรงที่เติบโตมาในโลกเทคโนโลยี มักถูกมองวาเปนคนกาวราว ไมอดทน
เปลี่ยนงานบอย และไมคอยมีความภักดีตอองคกร

Tip No. 7

การแตงกายของวิทยากร
ใหเขากับหลักสูตรที่สอน องคกร และกลุมผูเรียน
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หลักสูตร Train The Trainer รุน 3 (เรียน 5 วัน)
Tip No. 8

การเปดตัว หรือแนะนําประวัติวิทยากร
ไมตองเลา Profile ใหเยอะมาก
หรือใหวิทยากร เลาประวัติอยางยอเอง

Tip No. 9

หลักในการเตรียมการสอน
1) Content
2) Methods
3) Delivery

Tip No. 10

ถาผูเรียนเปนกลุม Gen Y
คนเรียน กลุม Gen Y ตองการ Adventure >>> Learn >>> How to Learn

Tip No. 11

การบริหารเวลาในการสอน
เกริ่นนํา 10-15%
เนื้อหา 70-80%
สรุป
10-15%

Tip No. 12

เทคนิคการสื่อสารเพื่อโนมนาวผูอื่น ดวย PAJES
P
Personal Experience
อางที่ประสบการณของตัวเอง
A
Analogy
อุปมา อุปมัย เปรียบเทียล
J
Judegement of Experts
อางอิง ความคิดเห็นของผูรู
E
Example
ยกตัวอยางประกอบ ใหเชาใจงาย
S
Statistics and Facts
อางขอมูล สถิติ และตัวเลขใหนาเชื่อถือยิ่งขึ้น (บอก แหลงที่มาดวย)

Tip No. 13

เคล็ดลับในการนําเกม ของอาจารยไชยยศ
1) การนําเกม การเฉลย ตองอยูในรูปแบบ ที่ไมมีขอโตแยงของผูเรียน
2) หลีกเลี่ยง นาจะ / อาจจะ / คงงั้นมั้ง
3) การเฉลย เกม หรือใหแขงขัน หากสามารถแสดงเปนตาราง ใหทุกคนเห็นภาพชัดเจน จะแสดงใหเห็นถึง
ความคิดที่เปนระบบ

การบานวันแรก
1) ใหทํา VCD Cutting
2) ใหเปด Blog คือ บันทึกออนไลน ที่ www.oknation.net
เหตุผล ทําไมเราวิทยากรควรสราง Blog คือ เราสามารถใชบล็อกเปนชองทางการเรียนรู ที่ทุกคนเต็มใจให
และที่สําคัญในชองทางบล็อก เปนกลุมที่อยูในลักษณะ Give & Take ที่จะชวยทําใหวิทยากรเปนที่รูจักมากขึ้น
3) ใหเตรียมนําเสนอหนังสือ ที่เรารูสึกชอบมากที่สุด และอยากแนะนําใหเพื่อนในหองอยากอาน โนมนาว ใหผูฟงอยากอานหนังสือที่เราแนะนํา

ขอบคุณรูปสวย ๆ จากแหลงรวมภาพที่นาสนใจ
http://www.flickr.com/photos/omnia/sets/259036/
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หลักสูตร Train The Trainer รุน 3 (เรียน 5 วัน)
Tip No. 14

คนเรียนรุนใหม Gen Y
ไมชอบการเรียนรูผาน Power Point
ไมชอบการเรียนรูแบบเดิม ๆ ตามเอกสารไมชอบ
ชอบการเรียนรุที่คาดเดาไมได
ทําใหตื่นเตน สงสัย แตไดใจคนเรียน

Tip No. 15

คนเรียนที่เปน Adult Learner
ไมชอบการบังคับ
สิ่งที่วิทยากร ควรทําคือ ใหเลนเกม + ใหทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนตามปกติ
สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี มีรอยยิ้ม ผอนคลาย + นําเสนอ + เลือกตัวแทน

Tip No. 16

วิทยากร ควรรูจักเครื่องมือ ที่จะชวยทําใหงานสอนนาสนใจมากขึ้น
1) การใช VCD Cutting เพื่อนํามาใชตัดตอภาพยนตรในการเรียนรูของผูเรียน
2) การใชเพลง หรือภาพคอนเสริ์ต เปนสื่อการสอนก็นาสนใจดี
3) วิทยากรสวนใหญใช Power Point ในการนําเสนอ หรือสอน ตองออกแบบขอมูล
สี และภาพใหนาสนใจ และดึงดูดผูเรียนไดดี (แนะนําใหศึกษาที่ Presentation Zen)

Tip No. 17

เมื่อวิทยากร ใหผูเรียนทํากิจกรรม
วิทยากร ตองสรุปใหไดวา กิจกรรมไดเรียนรูในเรื่องใด
และสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ในเรื่องงาน หรือเรื่องสวนตัวไดอยางไร

Tip No. 18

เทคนิคการลดความตื่นเตน ตอนขึ้นเวทีวิทยากร หรือการพูด
1) ไปกอนเวลาพูดจริง หรือพูดสัมมนา
2) เตรียมตัวใหเยอะ
3) รูลึก รูจริง ในเรื่องที่พูด
4) เมื่อขึ้นเวลาเริ่มการพูด ใหวางแผน 1-2 นาทีแรก สรางบรรยากาศใหผูเรียนอารมณดีใหได
5) ซอม ซอม และก็ซอ
 ม กอนขึ้นเวทีใหมั่นใจมากที่สุด

Tip No. 19

ขอดีของการทํา Lesson Plan
1) ทําใหผูสอน ไดคิดและมีแผนการสอน (ทําแผน A และเตรียมแผน B, C เผื่อไวดวย)
2) ทําใหผูสอน มีแผนการสอนที่เปนขั้นตอน ที่ชัดเจน
3) ทําใหเราสามารถออกแบบ และใชเครื่องมือไดเหมาะสม
4) สามารถบริหารเวลาในการสอนไดอยางดี
5) ทําใหเราสามารถ สอนสั้น ๆ สนุก ๆ และใชเครื่องมือการสอนไดหลากหลายมากขึ้น ทําใหสอนสนุก

Tip No. 20

เทคนิค การดึงผูเรียนใหมีสวนรวม
วิทยากร เขาไปสบตา ใกลผูเรียนในระยะพอสมควร
เอย ขอเชิญใหผูเรียน ลองแชรประสบการณ
และวิทยากร คอย ๆ เดิน ถอยออกระยะหนึ่ง เพื่อทําใหผูเรียน มี Confort Zone ที่สบาย ๆ กลาแสดงความคิดเห็น

Tip No. 21

ถามีคําถาม ??? จากผูเรียน ควรทําอยางไร

ในกรณีที่ผูเรียน มีคําถาม ระหวางการสอน (ที่ A เคยลองทํา)

1) ตอบทันที

(ในกรณี ที่ผูสอนมีเวลาพอสมควรในการใหขอมูลคําตอบนี้)

2) ตอบเล็ก ๆ

1) เอยคํา ขอบคุณผูถาม "ขอบคุณมาก เปนคําถามที่นาสนใจ"

3) ตอบทีหลัง

2) ในมุมมองของผูสอน จากประสบการณ (ตอบ... คําถามผุเรียน)
3) ขอความคิดเห็นจากเพื่อนคนอื่นใน class
(แตตองคิดบวกและยินดีชวยตอบ)
4) หากตองการขอมูลเพิ่มเติม เราสามารถคุยอีกครั้งชวง Break ได
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หลักสูตร Train The Trainer รุน 3 (เรียน 5 วัน)
Tip No. 22

ในการดึงผูเรียน ทํากิจกรรม การเรียนรู ควรเตรียมรางวัล ไวเล็ก ๆ นอย ๆ สําหรับกลุม หรือผูชนะ
วิทยากร ควรสรางบรรยากาศ ใหสนุก แขงขัน ตื่นเตน
โดยการเตรียมรางวัล ที่นาสนใจ ไมตองราคาสูง แตไดใจ

Tip No. 23

อาจารยธงชัย ไดเลา ถึงการไปเรียนรูกับ Anthony Robbins
คือการเดินลุยไฟ
1) กอนเดินลุยไฟ จะมีการซอมเดิน 1 ชั่วโมง
2) การเดินลุยไฟ ไดขอคิดที่นาสนใจมาก ๆ คือ
ชีวิตคนเรา ลวนมีอุปสรรค
ชีวิต ตองมีทุกข มีปญหา
อุปสรรค หรือปญหา ที่คนกําลังพบ คุณกลาเดินเขาหาปญหานั้นไหม
แนนอนวา... ในชวงเวลาที่เราเผชิญปญหา เราตองเจ็บปวดบาง
แตในไมชา... เราก็จะหายเจ็บ
แตสิ่งที่เราได และดีกับชีวิตมาก ๆ คือ การกลาเผชิญกับปญหาในชีวิต

Tip No. 24

หนังสือพิมพ เปนเครื่องมือการสอนที่ทันเหตุการณ นาสนใจ
1) อาจารยไชยยศ แนะนําใหเลือกซื้อสื่อหนังสือพิมพ ที่มีสีสันนาสนใจ เปนของจริง ตัดและเคลือบพลาสติก
ใหเรียบรอย จัดเปนชุด ๆ ประมาณ 5-7 ชุด ตอหนึ่งเนื้อหารการเรียนรู
2) ใหเตรียมไว หลาย ๆ ขาว หลายประเด็นการเรียนรู เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณและหลักสูตรการสอน
3) วางแผนการสอน และดึงขาวมาเปน Learning Point ของผูเรียนใหเหมาะสม

Tip No. 25

คนเรามีการเรียนรู อยูในรูปแบบที่ตางกัน
Visual Learner ชอบเห็นภาพ + ดูหนัง + ฟงเพลง
Auditory Learner ชอบฟงนิ่ง ๆ ฟง ๆ จด ๆ
Kinesthetic Learner ชอบทํา ลงมือทํา เคลื่อนไหว ไมอยูนิ่งนาน ๆ ตองขยับเคลื่อนที่

Tip No. 26

ปญหาในการเรียนรูของผูเรียนสวนใหญ
1) ผูเรียนจะมีความตั้งใจในการเรียนรู ลดลงทุก ๆ นาที
2) การสอน โดยใชวิธีจด จะเหมาะสําหรับนเรียนรูแบบฟงเทานั้น (Auditory Learner)
3) คนเรียนรู ชอบเรียนรูผานความรูสึก อารมณ มากกวาขอมูล
ดังนั้น ผูสอนจึงควรสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียน อยากพัฒนา และอยากนําความรูไปใชจริง

Tip No. 27

วิทยากร ควรตั้งคําถามเสมอวา "ทําไม ผูเรียน ตองเรียน..." หรือ "เรียนแลวไดอะไร"
ดังนั้น ถาตองการใหคนอยากเรียน สนใจ และอยากลงมือทํา ตองใช PAJES
1) ใช PAJES โนมนาวผูเรียน ใหเห็นวาไดประโยชนอะไร และอยากลงมือทํา
2) โนมนาว ใหสนใจ มีประโยชนอะไร
3) แลวเริ่มการสอน ใหผูเรียนไดรับสิ่งที่เคาสนใจ เพื่อนําไปใชไดงาย
การบานสําหรับวันที่ 2
1) ใหเตรียมการสอน 15 นาที
2) ใหทํา PPT จํานวน 1 Slide

ขอบคุณความรูดี ๆ จากอาจารยไชยยศ // Commentator จาก Go Training // พี่ ๆ เพื่อน TTT รุน 3
ขอบคุณรูปสวย ๆ จากแหลงรวมภาพที่นาสนใจ
http://www.flickr.com/photos/omnia/sets/259036/
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หลักสูตร Train The Trainer รุน 3 (เรียน 5 วัน)
กิจกรรมการสอนของอาจารยไชยยศ และกิจกรรมการสอนของพี่ ๆ เพื่อน ๆ ในกลุม TTT รุน 3
Tip No. 28

พี่ดา สอนเรื่อง "การฟง"
วิธีการ คือ
1) ใหผูเรียนทั้งหอง จับคู (หนึ่งตอหนึ่ง)
ใหคนพูดเปน A
ใหคนฟงเปน B
2) ใหดานผูพูด ที่เปน A ทั้งหมด ไปอยูนอกหอง
3) ใหดานผูฟง ที่เปน B ทั้งหมด หาเกาอี้นั่ง แยกมุมกัน
4) งานนี้ ตองมีผูชวยวิทยากร ที่ดูแล ดาน A และดาน B
5) โจทย ดาน A ใหพูดเรื่องที่เรารูสึกประทับใจ รูสึกดีมาก ๆ ให B ฟง
6) โจทย ดาน B ใหแกลงทําเปนไมสนใจ ไมฟง ทําอยางอื่น ระหวางที่เพื่อนกลุม A เลาใหฟง
7) หลังจากที่ A เลาเรื่องประทับใจให B ฟง แลว B ไมสนใจ วิทยากร / ผูสอน จะใหสัญญาณ กระดิ่งให B
เปลี่ยน Mode ของตัวเอง ให B มาตั้งใจฟง กระตือรนในการฟงมากขึ้น แสดงถึงความตั้งใจฟงเรื่องราวของ A
8) หลังจากหมดเวลา วิทยากร จะถาม A รูสึกอยางไรที่เพื่อนไมสนใจ ขณะที่เราเลาเรื่องใหฟง
Learning Point (ในมุมของ A นะคะ...) หากพี่ดา มีเพิ่มเติม เสริมความรูใหดวยนะคะ... :)
1) ในมุมมองของกลุม A ในฐานะผูพูด หากผูฟง ไมสนใจ ไมแสดงความตั้งใจในการฟง ผูพูดจะรูสึกไมดี รูสึกแย
2) ในมุมมองของกลุม B ในขณะที่ไมไดตั้งใจฟง จะจับประเด็น เนื้อหา ไดลําบากมาก และในที่สุดจะสรุปไดไมดีนัก
3) ดังนั้น การฟงที่ดี ผูพูด ตองดึงผูฟงใหมีสวนรวม สรางบรรยากาศ ใหเราสามารถสื่อสารไดงายขึ้น
ที่สําคัญ ควรรูจักผูฟง คือใคร วัยไหน ชอบเรียนรูแบบไหน และสื่อสารแบบไหนจึงจะไดผลดี
4) สําหรับผูฟง หากเราไมตั้งใจฟง จับประเด็นใหดี เราก็จะพลาดที่รับขอมูลสําคัญ หรือบางครั้ง เราก็อาจจะ
สูญเสียมิตรภาพดี ๆ ระหวางเพื่อนไปไดเหมือนกัน...

Tip No. 29

Tip No. 30

เทคนิคการสอนของวิทยากร ที่ควรคํานึงถึงเสมอคือ...
D

YOU

คํานึงถึงผูเรียนเสมอ ผเรียนคือใคร ชอบอะไร ตองการอะไร

D

OPEN

เปดใจ นอมรับ ยินดี เต็มที่ เต็มใจ

D

CONNECT

เชื่อมโยง เนื้อหากับผูเรียน ประโยชนและการนําไปใช

D

GOAL

เปาหมาย ใหผูเรียนไดความรู หรือทักษะตามที่ผูสอนตั้งใจไว

เกมจราจร ของอาจารยไชยยศ (หาซื้อไดที่ ศูนยหนังสือจุฬา)
เปนเกม ที่นาสนใจ ฝกคิด ฝกเรียนรู แกปญหา การทํางานเปนทีม ลองผิดลองถูก
ใหลองเลนเกม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ใชการจับเวลาเพื่อมีการแขงขันในกลุมผูเรียน
ตัวอยางของอาจารย ไชยยศ ตอนเลนเกมจราจร และใสผลงานขึ้นตาราง
ทีม

เปาหมาย

ผลงาน

เปาหมาย

ผลงาน

1

5 นาที

4.09 นาที

20 วินาที

4.09 นาที

2

5 นาที

> 7 นาที

20 วินาที

35 วินาที

3

5 นาที

> 7 นาที

20 วินาที

1.50 นาที

Learning Point
1) Never Giveup มนุษยทุกคน ชอบความทาทาย อยายอมแพ
2) การนํา Game ตองทํา Target และ Result ใหผูเรียนเกิดการแขงขัน
3) อยากไดชัยชนะ ตองนําวิธีคิดในสมอง ออกมาเปนแผนที่เปนขั้นตอนชัดเจน และใหผูเรียนไดเรียนรู
รวมกันไดดวย
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หลักสูตร Train The Trainer รุน 3 (เรียน 5 วัน)
Tip No. 31

เกม ลวงความลับในถุง โดยใช"Question Skill" เทคนิคการตั้งคําถาม (พี่ดา)
1) พี่ดา ไดจัดเตรียมของใสถุงกระดาษไว 2 ถุง
2) ใหแบงกลุม กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2
3) กติกา คือใหผูเรียน กลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2 ใชคําถามปลายปด หรือปลายเปดก็ได
เพื่อใหไดขอมูล ใหสามารถเดาไดวา ของที่อยูในถุงกระดาษคืออะไร
(คลาย ๆ เกม 20 คําถาม)
กติกาของเกม ไวบน Flip Chart ดังนี้คะ
D แบงเปน 2 ทีม
D ใชคําถามปลายปด หรือ ปลายเปด ก็ได เพื่อใชลวงความลับในถุง ภายใน 4 นาที
D ทีมที่ใช จํานวนคําถามนอยที่สุด เปนฝายชนะ
D คําถาม ที่หามถาม "มีอะไรอยูในถุง"
4) เมื่อแตละกลุมไดลองใชคําถาม เดาสิ่งของที่อยูในถุง พี่ดา จะมอบหมายใหมีคนคอยจดประเภทคําถาม
สวนใหญเปนคําถามอะไร และอยูในประเภทปลายเปด หรือปลายปด
5) เมื่อจบเกม พี่ดา จะสรุป Learning Point หรือ Debrief ใหพวกเราไดเรียนรูคือ
D
คําถามที่เกิดขึ้นสวนใหญของทั้งสองกลุม เปนคําถามปลายปด ที่ใหตอบ ใช หรือไมใช
D
เพราะคนสวนใหญจะมีความคิดที่เดาไวลวงหนาวา ของในถุงจะเปนอะไร จึงตองการตอบย้ําความมั่นใจ
ของตัวเอง วาใชหรือไม โดยใชคําถามปลายปด เปนสวนใหญ
D
ซึ่งจะสังเกตไดวา หากเราใชคําถามปลายเปด จะทําใหเราไดขอมูลใหม ที่มากขึ้น พอสมควรที่จะเปน
ขอมูลในการวิเคราะห และตัดสินใจ ไดงายขึ้นวาของในถุงคืออะไร

Tip No. 32

อาจารยไชยยศ แนะนํา ใหวิทยากรมองผูเรียนของเราในหองเปนลูกคา ที่เราตองดูแล มอบสิ่งทีดีใหเสมอ

Tip No. 33

คนเราสามารถเปลี่ยนทัศนคติ หรือพฤติกรรมได เมื่อไดพบอะไรบางอยาง
ดังนั้น คนเรา ตองการ คานงัด เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
คนที่ประสบความสําเร็จสวนใหญ มักจะเคยลมเหลว หรือเผชิญปญหาหนัก ๆ ในชีวิตมาแลว...
คนเหลานั้น ไดรับคานงัด ชีวิตทําใหเกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย

Tip No. 34

พี่เปย สอนเรื่อง "Change" ผานการเลมเกม
วิธีการ
1)

แบงกลุมออกเปน 2 กลุม (ถาจํานวนคนมากกวานี้ ก็สามารถแบงเพิ่มขึ้นไดอีก)

2)

ใหแตละกลุม ลอมเปนวงกลม และนับ 1 - 40 (ครั้งที่ 1)

3)

ใหแตละกลุม ลอมเปนวงกลม และนับ 1 - 40 (ครั้งที่ 2 แตขอใหเร็วขึ้นอีกหนอย)

4)

ใหแตละกลุม ลอมเปนวงกลม และนับ 1 - 40 (ครั้งที่ 3แตคราวนี้ ใครที่นับเลขลงทาย เลข 3 และ 7
ขอให ปรบมือ แทนคําพูด (คือไมพูด แตใหปรบมือแทน) และคนถัดไปก็นับเลขตอไป

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คือ

D
D
D
D
D

เมื่อถึงคนที่ นับเลขลงทายเลข 3 และ 7 ก็มีคนพูดเลขไปดวย ปรบมือไปดวยบาง
คนที่เห็นเพื่อนทําผิด ก็หัวเราะ และแซว เรื่องงาย ๆ ไมนาจะผิดนะ...
แตพอถึงเวลาที่ตองนับเลข 3 และ 7 กับตัวเอง ก็ทําพลาดเหมือนกัน ก็ฮา... กันทั้งกลุม
ทําหลายครั้ง หลายรอบ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผิด กับหลายครั้ง หลายคน
เวลาที่เหลือ ใหผูเรียน แชรความรู สิ่งที่ไดจากเกมนี้

Learning Point
1) ความไมแนนอน คือความแนนอน
2) หลายครั้ง เราถูกกําหนดเงื่อนไข โดยคนอื่น
3) จะดีกวาไหม? ถาเราจะเปนผูกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เอง

Tip No. 35

เทคนิคงาย ๆ ในการจัดทํา Slide สอนของวิทยากร
D หารูปภาพ ที่เปนของจริง ภาพจริง
D จัดสมดุล ของ Slide ใหสวยงาม ในภาพรวม (การลด เพิ่ม ขนาด และใสภาพที่คมชัด)
D ทุกอยางที่อยูบน Slide ตองมีความหมาย และวัตถุประสงคการเรียนรู
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หลักสูตร Train The Trainer รุน 3 (เรียน 5 วัน)
Tip No. 36

Tip No. 37

Tip No. 38

การขึ้น Slide ตองแตกตาง
D

การขึ้น Slide ตองแตกตาง

D

แตละครั้งของการสอน ควรขึ้นมีเปดการสอนที่แตกตางกัน

D

ทําใหคนเรียน คนฟง เดาทางวิทยากรไมถูก เราจะเปดการสอนอยางไร

Innovative Trainer ในรูปแบบ อาจารยไชยยศ
D

ตอง Entertain คนเรียน ใหรูสึกสนุก มีสวนรวมในการเรียนตลอด

D

ตองสะสมประสบการณการสอน ใหมีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

D

สะสมเทคนิค เล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อทําใหการเรียนรู มีหลากหลายรูปแบบ

D

เปลี่ยนวิธีการ การเปดการสอน ใหหลากหลายมากขึ้น

D

เปลี่ยนวิธีการ การสรุปการสอนในชวงสุดทาย ตอนจบใหนาประทับใจ หลายรูปแบบ

D

การตั้งชื่อ หลักสูตร การสอน ใหนาสนใจ เห็นแลวอยากเขาเรียน

D

การจัดเกม และนําเกม ตองหลากหลาย และสามารถเชื่อมการเรียนรูไดอยางนาสนใจ

กลยุทธสุดล้ํา วิทยากรสมัยใหมในรูปแบบอาจารยไชยยศ
D
D
D
D

Tip No. 39

งาย ๆ
การกระทํา และฝกฝน
เครื่องมือตองหลากหลาย
ไมมี ego

Simplicity
Action
Variety
Egoless

เกม : ขาวกับดํา
วิธีการ
1) แบงกลุมออกเปน 4 กลุม
2) โดยกําหนดให 2 กลุมแรกอยู ทีม 1 และอีกสองกลุม ที่เหลืออยูทีมที่ 2
3) ใหแตละกลุม เตรียมกระดาษเล็ก ๆ จํานวน 7 ใบ
4) ใหแตละกลุม วางแผน และสงกระดาษออกมาวาเลือก เขียน ขาว หรือ ดํา
5) เมื่อเลนไปถึง ครั้งที่ 3 ใหแตละกลุม สามารถมาเจรจาตอรอง เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีขึ้น
6) สรุปสุดทาย กลุมไหน ไดบวกมากที่สุด ไดรับรางวัลไป
7) ในการเลนเกม นี้ วิทยากร ตองสรางความเขาใจ ชัดเจนของกติกา เงื่อนไขใหดี เพราะอาจจะงง..ได
สีที่เลือก
1
2
ขาว
ขาว
ขาว
ดํา
ดํา
ขาว
ดํา
ดํา

คะแนนที่ได
1
2
+3
+3
-6
+6
+6
-6
-3
-3

ผลสรุป การเลนเกม
คู
1
2

ทีม
1
2
3
4

ภาพรวมทั้งหมด

Learning Point ที่ไดรับคือ
D
การเลนที่ดี ควรไดคะแนน + ทั้งคูง
D
หากเปรียบเกม นี้เปนการทํางานของแตละแผนกในองคกร
D
ถาแตละแผนก ตางมุงเนนผลลัพธเฉพาะแผนก ตองการบวก
เฉพาะทีมของตัวเอง เราจะเห็นวา ในภาพรวมขององคกร
ก็ยังคงติดลบ หรือเกิดผลขาดทุน
D

คะแนน
0
-18
+18
-27

ภาพรวม
-18

ในมุมตรงกันขาม ถาแตละแผนก มองภาพรวมขององคกร
และชวยกันทําใหองคกร บริการลูกคาไดคลองตัวมากขึ้น
ลดกําแพงในการทํางาน ทะลายกรอบของระเบียบปฏิบัติที่เขมเกินไป
หรือยืดหยุนทําใหการทํางานงายขึ้น สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น
การทํางานภายในที่คลองตัว จะสงผลถึงการบริการลูกคาที่ดีเยี่ยม
แนนอนวา สงผลถึงรายไดที่มากขึ้น สวัสดิการ เงินเดือน

-9

-27
D
D

หรือผลตอบแทนที่ดีขึ้น กลับสูพนักงานที่เราไดรวมมือกัน
เปนทีมงานคุณภาพในองคกรไดสําเร็จ
สรางเปารวม หมายถึงทุกสวนงานเห็นเปาหมายขององคกร ทํารวมกัน
สรางเปาแผนก หมายถึงทุกสวนงานพยายามทําใหเปาแผนกสนับสนุน
เปารวมขององคกร ใหสอดคลองใหสนับสนุนซึ่งกันและกัน

Tip No. 40

งาน Training คือ งาน Service

ขอบคุณความรูดี ๆ จากอาจารยไชยยศ // Commentator จาก Go Training // พี่ ๆ เพื่อน TTT รุน 3
ขอบคุณรูปสวย ๆ จากแหลงรวมภาพที่นาสนใจ
http://www.flickr.com/photos/omnia/sets/259036/

จัดพิมพโดย ทวีวรรณ กมลบุตร : kamonbutr@hotmail.com

