Training Center Service

โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร : การเป็ นวิทยากร (Train The Trainer)
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม : 2 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากร : ดร.สุกิจ บํารุง
1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้การฝึ กอบรมเป็ นที่ยอมรับทั่วไปว่าเป็ นวิธีการในการพัฒนาบุคคลที่ดีท่สี ุด และหากจะมีการวางแผน
เตรี ย มการที่ถู ก ต้ อ งอย่ า งเป็ นระบบ มี วิ ท ยากรที่ถ่ า ยทอดวิ ช าความรู้ มี ป ระสบการณ์ โ ดยตรงในเรื่ อ งนั้ น และมี
ความสามารถในการเป็ นวิ ท ยากรที่ดี แ ล้ ว องค์ ก รนั้ น ๆ ก็สามารถจะมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค์ ก รที่ดีแ ละมี
ประสิทธิภาพอย่างสูงและได้ ผลมากกว่าการเชิญบุคคลภายนอกมาทําหน้ าที่เป็ นผู้ถ่ายทอดให้ แต่ปัญหาที่มักพบอยู่
เสมอสําหรับผู้เป็ นวิทยากรภายในองค์กรคือผู้น้ันมักจะเป็ นผู้มีความสามารถและเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ แต่มักขาด
ความรู้และทักษะในการถ่ายทอด และการใช้ อุปกรณ์หรื อสื่อในการถ่ายทอด จนทําให้ การฝึ กอบรมไม่สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ตี ้ องการได้
การสัมมนาหลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่ อให้ ผ้ ูท่ีทาํ หน้ าที่เป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้หรื อวิทยากรฝึ กอบรมได้ เกิด ความ
เชื่อมั่น ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ สามารถนําไปใช้ ในการฝึ กอบรมให้ บรรลุประสิทธิผล พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
ความเจริญเติบโตของธุรกิจต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรม มีทศั นคติท่ถี ูกต้ องเกี่ยวกับการเป็ นวิทยากร
2. เพื่อให้ สามารถเข้ าใจถึงขั้นตอน กระบวนการและวิธกี ารต่าง ๆ ของการเป็ นวิทยากรที่ถูกต้ อง
3. เพื่อให้ ร้ เู ทคนิคต่าง ๆ ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร การกิจกรรม การดําเนินการสอน จนถึงขั้นตอนการสรุปติดตาม
ประเมินผล
4. เพื่อให้ สามารถพัฒนาตนเองได้ ถูกต้ องตามขั้นตอน รวมทั้งวิธกี ารค้ นพบตนเอง และสามารถพัฒนาไปสู่การเป็ น
วิทยากรที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดดเด่น น่าสนใจ เฉพาะตัว
5. เพื่อให้ สามารถเป็ นวิทยากรให้ กบั หน่วยงานของตนเอง และก้ าวสู่การเป็ นมืออาชีพที่ได้ รับการยอมรับได้ อย่างแท้ จริง

4. หัวข้อฝึ กอบรม
1. บันไดลับ 10 ขั้น เส้นทางสู่..การเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
2. เทคนิคการขจัดความประหม่า และการพัฒนาพื้ นฐานทางการพูดสําหรับวิทยากร
3. กลยุทธ์สู่ …การเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
• บทบาทและหน้ าที่ในฐานะวิทยากร ( บันไดขั้นที่1 และ 2 )
• หน้ าที่ 3 ความคาดหวัง /4 มีคุณสมบัติพ้ ืนฐาน / 5 มีทกั ษะ /6
(บันไดลับขั้นที่ 3 – 6)
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เทคนิคการนําเสนอ หัวใจของการเป็ นวิทยากร
• ข้ อควรพิจารณาสําหรับการเป็ นวิทยากร
• การออกแบบหลักสูตรและวิธกี ารนําเสนอให้ น่าสนใจ
• การเตรียมการ “ 7 วิธกี ารเตรียมตัว ป้ องกันการเดินทางสู่ความตายของมืออาชีพ
“(บันไดขั้นที่ 7) “8 เคล็ดลับวันบรรยาย “(บันไดขั้นที่ 8)

กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศห้องอบรมให้เป็ นแดนสวรรค์สําหรับผูฟ้ ั ง
• เทคนิคการออกแบบกิจกรรมประกอบการอบรม
• เทคนิคการเลือกสื่อ การพัฒนาสื่อ และการใช้ ส่อื ที่ไม่ธรรมดา
• เทคนิคการสร้ างบรรยากาศที่โดนใจได้ ความรู้สกึ
• เทคนิคการโน้ มน้ าวจิตใจแบบผูกมัด
6. 9 เทคนิคการตอบคําถาม ที่ใครก็เบรกไม่อยู่ (บันไดขั้นที่ 9)
7. 10 ข้อบกพร่องของการเป็ นวิทยากร “ (บันไดขั้นที่ 10)
8. กิจกรรมประกอบการอบรมและกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ ทุกช่วงการบรรยาย

5.

5.รูปแบบและวิธีการฝึ กอบรม
1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ท่แี ปลกใหม่ สนุกสนานเป็ นกันเอง เน้ นการสร้ างความเชื่อมั่นในการแสดงออก
2. รูปแบบการฝึ กอบรม เป็ นการฝึ กอบรมแบบเข้ ม คือรับฟั งการบรรยาย และฝึ กปฏิบัติอย่างจริงจังตามกิจกรรมที่กาํ หนด
ตามลําดับ โดยเน้ นบรรยากาศที่สนุกสนานเป็ นกันเองและส่งเสริมการแสดงออกให้ กบั ผู้เข้ ารับการอบรม
3. WORK SHEET /WORK SHOP / ROLE PLAYING
4. การฝึ กปฏิบัติจริงแต่ละกิจกรรม ที่เน้ นยํา้ สู่ความเป็ นวิทยากรมืออาชีพ ข้ อเสนอแนะจากวิทยากรเป็ นรายบุคคล อย่าง
สร้ างสรรค์

6. ระยะเวลาฝึ กอบรม
ระยะเวลา 2 วัน , วันละ 6 ชั่วโมง

7. วิทยากรผูน้ าํ สัมมนา ดร.สุกจิ บํารุง
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
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