การพัฒนาทักษะการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
(Train The Trainer)
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หลักการและเหตุผล
❖

การพัฒนาบุคลากรในองค์กรมีหลายวิธี การฝึ กอบรม (Training) เป็ นเครื่ องมือตัวหนึ่งที่ช่วยลด
ระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากร ทาให้บุคลากรมีประสิ ทธิภาพในการทางานสู งขึ้น และทันกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนสามารถใช้การฝึ กอบรมกับการพัฒนาทักษะด้าน
อ่อน (Soft Skill or Soft Side) ให้กบั บุคลากรในองค์กร เช่น ทัศนคติ ความฉลาดทางอารมณ์ หรื อ
ภาวะความเป็ นผูน้ า เป็ นต้น เพื่อสร้างและปรับแนวคิด ไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรม
ในการทางาน และการร่ วมกันทางานเป็ นทีมอย่างมีความสุขได้

❖

วิทยากรภายในองค์กรและ/หรื อหัวหน้าตามสายปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งรับผิดชอบฝึ กอบรมพนักงานให้มี
ประสิ ทธิภาพ ควรมีการวางแผนและเตรี ยมการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic Training) มี
ความสามารถในการนาเสนอหรื อถ่ายทอดอย่างมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่ดีในการ
เป็ นวิทยากร และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิทยากร หรื อเรี ยกว่ามี “Mindset of Trainer” ที่ถูกต้อง
ต่อวิชาชีพวิทยากรฝึ กอบรม

❖

การวางแผนและเตรี ยมการฝึ กอบรมที่มีประสิ ทธิภาพควรใช้หลักการ 6P ดังนี้
• P1: Purpose การกาหนดวัตถุประสงค์ฝึกอบรม
• P2: People

คาถามสาหรับการวิเคราะห์ผฟู ้ ัง
• P3: Period เนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับเวลา
• P4: Point
เนื้อหาสาระที่ตอ้ งการนาเสนอ
• P5: Provide สอนอย่างไรจึงเหมาะสมและดีที่สุด
• P6: Progress การประเมินผลของการฝึ กอบรม
❖

การพัฒนาทักษะการเป็ นวิทยากร (Train The Trainer) ให้กบั บุคลากรในหน่วยงานเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น
อย่างยิง่ เพราะจะทาให้การฝึ กอบรมบรรลุเป้าหมายของการฝึ กอบรมที่กาหนดไว้ การฝึ กอบรมจะ
ไม่น่าเบื่อ สามารถนาความรู ้ไปปรับใช้ได้จริ ง เพียงแต่วิทยากรผูฝ้ ึ กอบรมต้องพัฒนาตนเองอย่าง
ต่ อเนื่องในหลักการ 6P และให้ ความสาคัญกับการฝึ กฝนการถ่ ายทอด (Delivery Skill) สม่าเสมอ ซึ่ง
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นล้วนตกอยูก่ บั องค์กร และนาไปสู่ การพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็ นระบบมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖
❖
❖

เพื่อให้บุคลากรมีพ้นื ฐานแนวคิดที่ถูกต้องของการเป็ นวิทยากรฝึ กอบรม
เพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการ 6P ของการฝึ กอบรม และสามารถสร้างวิธีการที่เหมาะสมในการ
ฝึ กอบรมในหลักสูตรของตนเองได้
เพื่อให้บุคลากรได้ออกแบบและฝึ กการสร้างหลักสูตรด้วยตนเอง และจาลองเหตุการณ์สาหรับการ
ฝึ กปฏิบตั ิจริ งในห้องเรี ยน พร้อมกับร่ วมกันเป็ นกรรมการติชมการฝึ กปฏิบตั ิ
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร
การพัฒนาทักษะการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ Day I


พื้นฐานที่ถูกต้องของการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
• กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรี ยนรู ้
• Mindset of Trainer ในความคิดของคุณ
• ความหมายและบทบาทของวิทยากร
• องค์ประกอบของการนาเสนอที่มีประสิ ทธิภาพ
• ความหมายของการนาเสนออย่างมืออาชีพ
• Workshop I: กิจกรรมอุ่นเครื่ องวิทยากร
• หลักการ 6P สาหรับการเตรี ยมแผนการสอน











Purpose การกาหนดวัตถุประสงค์การฝึ กอบรม
People คาถามสาหรับการวิเคราะห์ผฟู ้ ัง
Period เนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับเวลา
Point เนื้อหาสาระที่ตอ้ งการนาเสนอ
Provide สอนอย่างไรจึงเหมาะสมและดีที่สุด
Progress การประเมินผลของการฝึ กอบรม

การพัฒนาทักษะการจัดวางเนื้อหาอย่างมีระบบ
• โครงสร้างของการฝึ กอบรมแบบมืออาชีพ
• แนวคิด “ทฤษฎีชา้ ง” กับเทคนิ คการวางเนื้ อหาสาระ
• องค์ประกอบของการนาเสนอในแต่ละช่วง
• เทคนิคการฝึ กอบรมอย่างมีประสิ ทธิภาพ (Provide)
• เทคนิคการฝึ กอบรมแบบจุดศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ (วิทยากร/ผูเ้ รี ยน/อุปกรณ์)
• ตัวอย่างการเตรี ยมแผนการสอนด้วย “แบบฟอร์มโครงสร้างแผนการสอน”
• Workshop II: การเตรี ยมแผนการสอน
เทคนิคการเพิ่มประสิ ทธิภาพของการฝึ กอบรม
• Slide ประเภทต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้
• การประยุกต์ใช้ Slide ประเภทแผนภาพ
• การเตรี ยมสื่ อการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
• 7 อุปกรณ์พ้น
ื ฐานสาหรับการนาเสนอ
• ปัจจัยส่ งเสริ มความน่าเชื่อถือของผูน
้ าเสนอ
 การใช้น้ าเสี ยงสาหรับการนาเสนอ
 อานาจของภาษากายมีผลต่อการนาเสนอ
 ภาษากายที่ควรหลีกเลี่ยงของนักนาเสนอ
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร




เทคนิคการเพิ่มประสิ ทธิภาพของการฝึ กอบรม (ต่อ)
• การพัฒนาสู่ วิทยากรมืออาชีพด้วยแนวคิด Content / Delivery Skill / Attitude
• เทคนิคการจัดการความประหม่าและความเครี ยด
• แนวทางในการจัดการข้อซักถาม
เตรี ยมสไลด์และโครงสร้างแผนการสอนของ Workshop II (การบ้าน)

การพัฒนาทักษะการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ Day II


การฝึ กปฏิบตั ิการเป็ นวิทยากร
**********ส่ งโครงสร้ างแผนการสอนและไฟล์ นาเสนอ
• กาหนดกรอบในการควบคุมเวลา
• กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิการ (แบบฟอร์ มการประเมินการสอน)
• Activity I: การฝึ กปฏิบตั ิการเป็ นวิทยากร
• การประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิการเป็ นวิทยากรโดยผูเ้ รี ยน
• การประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิการเป็ นวิทยากรโดยอาจารย์
• แชร์ความรู ้สึกร่ วมกัน
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