Training Center Service

โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร : การเป็ นวิทยากร (Train The Trainer)
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม : 2 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากร : สมฤทธ์ ิ ชุณหรัศม์ ิ
1 หลักการและเหตุผล
วิ ทยากรและวิ ท ยากรกระบวนการเป็ นทรั พ ยากรที่ทรงคุ ณ ค่ า ของทุ ก หน่ ว ยงาน วิ ทยากรทั้ง สองแบบที่มี
ความสามารถมีโอกาสในการทํารายได้ ให้ ตัวเองไม่ ว่าจะ เป็ นพนั กงานทําหน้ าที่อบรมและนําสัมมนาเชิ งปฏิบัติการ
ประจําแผนกฝึ กอบรมหรือ เป็ นวิทยากรหรือวิทยากรกระบวนการของบริษัทเพื่อการฝึ กอบรมและนําการสัมมนา เชิง
ปฏิบัติการเฉพาะกิจ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ความสามารถในการประกอบอาชีพวิทยากรอิสระการเข้ าฝึ กฝนตัวเองใน
คอร์สนี้ทา่ นจะได้ พบกับวิทยากรที่มีความสามารถและ ประสบการณ์สูงที่ได้ รับการยอมรับให้ เป็ นวิทยากรและวิทยากร
กระบวนการดีเด่นใน องค์กรชั้นนําหลายแห่ง ซึ่งจะได้ นาํ เสนอทฤษฎีและเทคนิคจากประสบการณ์จริงตลอดกว่า 25 ปี
ในการทํางานในบริษัทชั้นนําของประเทศ นอกจากนี้ท่สี าํ คัญมากๆก็คือผู้เข้ าอบรมทุกคนจะได้ นาํ ความรู้มาฝึ กฝนเป็ น
วิทยากรด้ วยตัวเองโดยจะได้ รับการวิเคราะห์วิจารณ์จาก วิทยากรเพื่ อการพั ฒนาตัวเองอย่างตรงจุ ดและรวดเร็ว
ท่านจะได้ พัฒนาความสามารถที่ซ่อนเร้ นในตัวคุณและดึงศักยภาพออกมาใช้ ได้ อย่าง เต็มที่

2. วัตถุประสงค์และประโยชน์ท่จี ะได้ รับ
• เรี ยนรู้ ทฤษฎีแ ละเทคนิ คการเป็ นวิ ทยากรและการนํา เสนอแบบมื อ อาชี พ โดยคํา นึ งถึ ง ทุ ก องค์ป ระกอบที่
เกี่ยวข้ อง
• เรียนรู้เทคนิคการเป็ นวิทยากรกระบวนการที่มีความสามารถ
• เรียนรู้ทฤษฎีและเทคนิคในการนําการประชุมและการสอนงานลูกน้ องในฐานะหัวหน้ างาน
• ได้ มีโอกาสฝึ กฝนการนําเสนอด้ วยตัวเองและได้ รับการวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว
• ได้ เห็นเพื่อนๆฝึ กฝนการนําเสนอพร้ อมรับการวิจารณ์ข้อดีข้อควรปรับปรุง ทําให้ เราทราบสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่
ควรหลีกเลี่ยง
• ทราบเทคนิคการหาข้ อมูลจากที่ต่างๆเพื่อการนําเสนอ
• เรียนรู้การนําเสนอที่น่าสนใจและได้ ผลตามที่เราปรารถนา
• เรียนรู้การควบคุมสถานการณ์ความขัดแย้ งในที่ประชุมเพื่อให้ ทุกฝ่ ายยอมรับ
• เรียนรู้ประโยคภาษาดอกไม้ ของวิทยากร / วิทยากรกระบวนการที่จะทําให้ คุณควบคุมสถานการณ์และเป็ นที่
ยอมรับ
• ฝึ กฝนการนําเสนอด้ วยตัวเองพร้ อมรับคําชี้แนะอย่างสร้ างสรรค์

3. รูปแบบการสัมมนา
• วิทยากรจะให้ ความรู้ทางทฤษฎีพร้ อมยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่วิทยากรได้ เป็ นผู้บริหารขององค์กรชั้น
นําของประเทศมากว่า 25 ปี
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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• ฝึ กฝนการเป็ นวิ ทยากรด้ วยตั วเอง เรี ยนรู้ ข้อดีข้อเสียจากการฝึ กฝนของเพื่ อ นร่ ว มการอบรม พร้ อมรั บคํา
วิจารณ์และข้ อเสนอแนะจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาตัวเราให้ ดี ยิ่งๆขึ้นไป

4. ผู้เข้ าสัมมนา
การสัมมนานี้ เหมาะกับ ผู้ ท่ีต้อ งการฝึ กหรื อ พั ฒนาความสามารถในการเป็ นวิ ทยากร ผู้ ฝึ กสอน วิ ทยากร
กระบวนการ เพื่อความเป็ นมืออาชีพเป็ นประโยชน์ต่องานในปั จจุ บันและการเป็ นวิทยากรอิสระ ในอนาคต ซึ่งจะสร้ าง
รายได้ โดยมิต้องเป็ นลูกจ้ างอีกต่อไป กลุ่มเป้ าหมายได้ แก่
• เจ้ าหน้ าที่ในแผนกฝึ กอบรมที่ต้องการการทําหน้ าที่ท่ถี ูกต้ อง
• บุคคลที่ต้องการเรียนรู้และฝึ กการเป็ นวิทยากรกระบวนการ
• หัวหน้ างานที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการสอนงานและการนําการประชุมให้ ได้ ผลดี
• บุคคลทั่วไปที่ต้องการการประเมินความสามารถและการชี้แนะ
• บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ

5. หัวข้ อสัมมนา
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•

หน้ าที่และความสําคัญของวิทยากร
คุณสมบัติของวิทยากรที่ดี
ข้ อแตกต่างระหว่างวิทยากรกับวิทยากรกระบวนการ
ทราบถึงเป้ าหมายการนําเสนอ
เข้ าใจวิธกี ารเรียนรู้ 4 แบบของผู้ฟังหรือผู้เข้ ารับการอบรม เพื่อการเตรียมตัวทีมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้เทคนิคต่างๆพร้ อมจุ ดเด่นของแต่ละเทคนิคในการอบรมเพื่อให้ ผ้ ูเข้ าอบรมเข้ าใจเนื้อหาดีท่สี ดุ
เรียนรู้องค์ประกอบของการนําเสนอ
เรียนรู้เทคนิคการตอบคําถาม
เรียนรู้การวางแผนการนําเสนอ
เรียนรู้การวางตัว การใช้ สายตา
เรียนรู้เทคนิคการทํา Slide Presentation แบบต่างๆที่ได้ ผลที่ดี
เรียนรู้วิธที าํ คู่มือการถ่ายทอดงาน / ข่าวสารเพื่อการถ่ายทอดให้ พนักงานทราบโดยทั่วกันพร้ อมตารางการ
ควบคุมคู่มือการถ่ายทอดงาน
เรียนรู้วิธอี งค์ประกอบและการประเมินการนําเสนอข้ อมูล
เรียนรู้วิธกี ารที่ทาํ ให้ ผ้ ูฟังจดจําการนําเสนอได้ ดีท่สี ดุ
เรียนรู้วิธกี ารบริหารเวลา
เรียนรู้เทคนิคการตั้งคําถามและการแก้ ไขสถานการณ์หากไม่มีผ้ ูใดตอบ
เรียนรู้การใช้ อุปกรณ์
เรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อการเป็ นวิทยากร / วิทยากรกระบวนการ
เรียนรู้เทคนิคการควบคุมสถานการณ์การขัดแย้ งระหว่างผู้เข้ าร่วมประชุม
อธิบายการนําเสนอของผู้เข้ าอบรม
ผู้เข้ าอบรมนําเสนอทีละคนพร้ อมรับการวิเคราะห์วิจารณ์แบบสร้ างสรรค์
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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• ผู้เข้ าอบรมสังเกตการนําเสนอของเพื่อนและมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์วิจารณ์
• ร่วมกันทํา Slide Presentation สรุปบทเรียนและประโยชน์ท่ไี ด้ รับเพื่อนําเสนอหัวหน้ างาน
• สรุปและปิ ดการสัมมนา

6. ระยะเวลาฝึ กอบรม
ระยะเวลา 2 วัน , วันละ 6 ชั่วโมง

7. วิทยากรผู้นาํ สัมมนา อาจารย์ สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์ และทีมงานอาจารย์ผ้ ูช่วย 2 ท่าน

อาจารย์ สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์ วิทยากรที่มีประสบการณ์ท่ยี าวนานมากกว่า 20 ปี
• กรรมการบริหารบริษัทฝึ กอบรม เป็ นวิทยากรและวิทยากรกระบวนการระดับ Master Black Belt
• อดีต “Certified Trainer”, “Six Sigma Facilitator”, “Master Degree Coaching Circle” ของบริษัท
Citibank (Thailand)
• ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นวิทยากรที่ดีท่สี ดุ จากวิทยากรทั้งหมดขององค์กรเพื่อรับการอบรมเพิ่มเติมใน
ต่างประเทศเพียงท่านเดียว
• เป็ นผู้สอนและพัฒนาให้ พนักงานจํานวนมากประสบความสําเร็จในการนําเสนอแบบมืออาชีพ
• อดีตผู้บริหารระดับสูงองค์กรผู้นาํ ธุรกิจยอดขายกว่าหมื่นล้ านบาทต่อปี
• ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่ งชาติ

9. วิทยากร อาจารย์ สมฤทธ์ ิ ชุณหรัศม์ ิ
•
•
•
•
•
•
•
•

•

เป็ นผูต้ รวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
Certified Trainer by Prism Quality Enhancement Corporation, Colorado, U.S.A
เป็ นผูช้ าํ นาญการในการปรับปรุงองค์กรระดับ Master Black Belt
ทํางานเป็ นผูบ้ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงในองค์กรชัน้ นําของประเทศมากว่า 25 ปี
เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงในองค์กรทีม่ ยี อดขายปี ละกว่าหมืน่ ล้านบาท
เป็ นผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสบการณ์การปรับปรุงคุณภาพองค์กรมากว่า 20 ปี
เป็ น Trainer และ Facilitator ทีม่ ผี ลงานโดดเด่นในทุกองค์กรทีไ่ ด้ทาํ งานมา
ได้เดินทางดูงานและศึกษา Best Practice ในหลายประเทศทัวโลกทั
่
ง้ อเมริกา อังกฤษ
เยอรมันนี ฮอลแลนด์ ออสเตรเลีย ญีป่ นุ่ เกาหลี จีน ไต้หวัน สิงคโปร์
ได้รบั รางวัล President Award (U.S.A.) , Regional Quality Award
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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