Training Center Service

เทคนิคการเป็ นวิทยากรกิจกรรม
และนักนันทนาการมืออาชีพ

โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร :

ระยะเวลาในการฝึ กอบรม : 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากร : ดร.สุกจิ บํารุง
1. หลักการและเหตุผล

ในปั จจุบนั นี้ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชล ทุกประเภท ทุกระดับ ต่างก็มีความจําเป็ นจะต้ องมีการจัดกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรหรือนอกหน่วยงานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นการจัดอบรม สัมมนา ปาร์ต้ ี สังสรรค์ เลี้ยงรับ- ส่ง
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ PR CSR ฯลฯ แต่ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งก็มักจะมีปัญหาตั้งแต่การหารูปแบบวิธกี ารจัดงาน
การออกแบบงาน การจัดเตรียมต่าง ๆ จนกระทั่งถึง พิธกี ร ผู้พากย์ ผู้บรรยาย ผู้นาํ กิจกรรม ผู้แสดง ฯลฯ ซึ่งประเด็น
สําคัญก็คือ เราอาจจะมีบุคลากรที่มีความเป็ นมืออาชีพสําหรับการทํางานในสภาพงานปกติขององค์กร แต่เรามักจะขาดแคลน
บุคลาการที่มีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญการแบบมืออาชีพ ที่จะสร้ างสรรค์งานกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ
ทางออกขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมักจะจัดจ้ างบุคลากรหรือหน่วยงานจากภายนอกมาดําเนินการให้ ซึ่ง
อาจจะมีความเป็ นมืออาชีพ แต่บางครั้งก็อาจจะยังขาดความเข้ าใจในวัฒนธรรมองค์กร หรือไม่สอดคล้ องกับความต้ องการที่
แท้ จริงที่อยากได้ และที่สาํ คัญอาจจะต้ องใช้ งบประมาณสูง ดังนั้น บางองค์กรจึงมีความพยายามที่จะหันมาใช้ บุคลากร
ภายในที่กล้ าแสดงออก หรือพอจะมีประสบการจากการเป็ นนักกิจกรรมสมัยเรียนมาบ้ าง แต่กอ็ าจจะยังขาดความเข้ าใจใน
การจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพ หรือพอทําไปหลายครั้งก็เริ่มหมดมุก ถึงทางตัน ขาดรูปแบบ เทคนิควิธกี ารใหม่ ๆ ทําให้ ผ้ ูร่วม
กิจกรรมก็มีความสนใจลดลง เป็ นต้ น
ทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้ องค์กรเกิดความประหยัด แต่สามารถมีบุคลากรใช้ งานได้ อย่างยั่งยืนก็คือ การสนับสนุน
และพัฒนาบุคลากรภายในที่มีความสามารถทางด้ านนี้อยู่แล้ ว หรือผู้ท่มี ีความสนใจ ให้ ได้ รับการพัฒนาอย่างถูกวิธี
การอบรมหลักสูตรนี้
เป็ นการอบรมที่จดั ทําโครงสร้างหลักสูตรเพื่อมุ่งหวังในการตอบโจทย์ความต้ องการของ
องค์กรหรือหน่วยงาน ในการสร้ างบุคลากรและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกวิธี เพื่อก้ าวสู่การเป็ น วิทยากรกิจกรรมและนัก
นันทนาการมืออาชีพ อย่างแท้ จริง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรม มีทศั นคติและความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับการเป็ นวิทยากรกิจกรรมและนัก
นันทนาการมืออาชีพที่มีคุณภาพให้ กบั หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
2. เพื่อให้ เรียนรู้ถึง ทักษะพื้นฐานที่ถูกต้ อง ในการพัฒนาศักยภาพตนเองเกี่ยวกับการเป็ นวิทยากรกิจกรรมและ
นักนันทนาการมืออาชีพ
3. เพื่อให้ ได้ เรียนรู้ถึง เทคนิค วิธกี าร กลเม็ดเคล็ดลับ ต่าง ๆ ได้ ถูกต้ องตามขั้นตอน เพื่อการเป็ นวิทยากร
วิทยากรกิจกรรมและนักนันทนาการมืออาชีพ อย่างมีคุณภาพ
4. เพื่อให้ สามารถค้ นพบจุดเด่นของตนเอง
และสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็ นวิทยากรกิจกรรมและนัก
นันทนาการมืออาชีพที่มเี อกลักษณ์พิเศษโดดเด่นเฉพาะตัว
5. เพื่อให้ สามารถเป็ นวิทยากรที่มีคุณภาพโดดเด่นให้ กบั หน่วยงานของตนเอง
และก้ าวสู่การเป็ นมืออาชีพ
ภายนอกที่ได้รบั การยอมรับได้อย่างแท้จริง
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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3. ผูเ้ ข้ารับการอบรม

1. ผู้ท่ที าํ หน้ าที่เป็ นวิทยากรกิจกรรมและนักนันทนาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการก้ าวสู่การเป็ นวิทยากรกิจกรรมและนักนันทนาการมืออาชีพ

4. เนื้ อหาหลักสูตร

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการแสดงออกที่สนุกสนานและเป็ นกันเอง
ความจําเป็ นขององค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องมีวิทยากรกิจกรรมและนักนันทนาการมืออาชีพ
รูปแบบการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่น่าสนใจ
คุณสมบัติท่ดี ีท่วี ิทยากรกิจกรรมต้ องมี
ทักษะพื้ นฐานที่สําคัญของการเป็ นวิทยากรกิจกรรมและนักนันทนาการ ( เช่น การพูด การเป็ นพิธีกร การ
นํากิจกรรม การสร้างบรรยากาศ ฯลฯ )
6. เทคนิคที่สาํ คัญของมืออาชีพที่ประสบความสําเร็จ
7. แนวทางการออกแบบกิจกรรมที่แปลกใหม่และน่าสนใจทั้งในและนอกองค์กร ( เช่น ประชุม อบรม สัมมนา
ปาร์ต้ ี สังสรรค์ เลี้ยงรับ- ส่ง กีฬา นันทนาการ PR CSR แสดงสินค้ า ฯลฯ )
8. เทคนิคการจัดกิจกรรม walk rally
9. กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริง แต่ละช่วงการบรรยายตลอดการอบรม
10. การต่อยอดสู่ความเป็ นมืออาชีพ

1.
2.
3.
4.
5.

5. รูปแบบการอบรม
1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ท่แี ปลกใหม่ สนุกสนานเป็ นกันเอง เน้ นการสร้ างความเชื่อมั่นในการแสดงออกได้ อย่าง
แท้ จริง
2. รูปแบบการฝึ กอบรม เป็ น การฝึ กอบรมแบบเข้มข้น คือ การบรรยายสลับกิจกรรม และเน้ นฝึ กปฏิบัติอย่าง
จริงจังตามกิจกรรมที่กาํ หนด โดยเน้ นบรรยากาศที่สนุกสนานเป็ นกันเองและส่งเสริมการแสดงออกเพื่อการ
เป็ นวิทยากรกิจกรรมและนักนันทนาการมืออาชีพ
3. WORK SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAYING
4. กิจกรรมที่เน้ นยํา้ การสร้ างบรรยากาศและกิจกรรมที่สามารถนําไปใช้ ได้ จริง
5. รับฟั งข้ อเสนอแนะจากวิทยากรเป็ นรายบุคคล อย่างสร้ างสรรค์
หมายเหตุ เนื้อหาหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความสามารถของกลุ่มผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
สูงสุดที่นาํ ไปใช้ ได้ จริง

6. ระยะเวลาการอบรม
เวลา 09.00-16.00 น. 1 วัน
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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7. วิทยากร ดร.สุกจิ บํารุง
การศึกษา - ปริญญาเอก ด้ านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ซีบู
( ORGANIZATION DEVELOPMENT AND TRANFORMATION FROM CEBU
DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES)
- ปริญญาโท (ค.ม.) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรผู้ชาํ นาญการในการฝึ กอบรมสัมมนา ( หลักสูตร ด้ านการบริหาร การจัดการ การขาย การบริการ
การตลาด การปรับทัศนคติ แนวคิด การสร้ างแรงบันดาลใจ ศิลปะการพูด ทีมงาน กิจกรรม WALK
RALLY ฯลฯ ) ที่ปรึกษาและออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมสัมมนาให้ กบั หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
กว่า 20 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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