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หลักสูตร การเป็ นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
ทุกองค์กรมีคนที่มีประสบการณ์และคนเก่ง (Talents / Key Mans) จานวนมาก ซึ่งองค์กร
คาดหวังว่าความเก่ง ความเชี่ยวชาญเหล่านันน่
้ าจะถูกนามาถ่ายทอดให้ คนรุ่ นต่อๆ ไป แนวทางหนึ่ง
ที่หลายองค์กรนิยมคือการสร้ างวิทยากรภายใน (Internal Trainer) เนื่องจากบางเรื่ องเป็ นความรู้
เฉพาะทางขององค์กรที่ไม่สามารถหาจากภายนอกได้ จึงต้ องใช้ คนภายในหน่วยงานเป็ นผู้ถ่ายทอด
กันเอง ในทางปฏิบตั ิมกั พบปั ญหาว่าคนที่มีประสบการณ์ และคนเก่งเหล่านัน้ มีอ งค์ ความรู้ ดีมาก
แต่ขาดความรู้ ความเข้ าใจและเทคนิควิธีการถ่ายทอดที่ดี เช่น ไม่ร้ ู จะอธิบายอะไร อธิ บายไม่น่าฟั ง
สอนไม่ตอบโจทย์กลุม่ เป้าหมาย เป็ นต้ น
หลักสูตร “วิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)” จะช่วยเพิ่มความรู้ ที่ถกู ต้ องและพัฒนา
ทักษะของการเป็ นวิทยากร ในการวางแผนการสอน การเตรี ยมการที่ถกู ต้ องอย่างเป็ นระบบ เทคนิค
การถ่ายทอดความรู้ อย่างชัดเจนและตรงประเด็น รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพให้ น่าเชื่อถือเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงที่พร้ อมจะถ่ายทอด
และเป็ นพี่เลี ้ยงในการให้ คาแนะนาอย่างใกล้ ชิด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในหลักการของเป็ นวิทยากรอย่างมืออาชีพ
2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็ นวิทยากรให้ เป็ นที่นา่ เชื่อถือ
3. เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคในการนาเสนอให้ นา่ สนใจ
4. สามารถประยุกต์ใช้ หลักการ และทักษะการเป็ นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 ฝึ กปฏิบตั ิ พร้ อมให้ คาแนะนาจากผู้ร่วมอบรมและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม

บุคคลที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นวิทยากร หรื อมีความต้ องการที่จะเป็ น
วิทยากร หรื อบุคคลทัว่ ไปที่สนใจ

จานวนผู้เข้ าอบรม

12 คน/รุ่น

กาหนดการอบรม
วันที่หนึ่ง
เวลา
9:00 – 16:00 น.

วันที่สอง
เวลา
9:00 – 16:00 น.

กิจกรรม
 ฝึ กปฏิบตั ิการเป็ นวิทยากรเป็ นรายบุคคล โดย
 เตรี ยมเรื่ องที่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีความเชี่ยวชาญที่สด
ุ
 จัดทาเนื ้อหาเป็ น Slide PowerPoint ประมาณ 10-15 Slides
 ระยะเวลานาเสนอประมาณ 10 นาที/คน
พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

วิธีการฝึ กอบรม
 เรี ยนรู้หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคต่าง ผ่านการบรรยาและทากิจกรรมกลุม่ ตาม
กระบวนการเรี ยนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
 แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ระดมสมอง
In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2-619-5500 ext. 586 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090








กิจกรรม
ความสาคัญของการฝึ กอบรมและวิทยากร
บุคลิกภาพของวิทยากร
เทคนิคการจัดทา Slide ให้ นา่ สนใจ
Workshop: ฝึ กปฏิบตั ิทา Slide
การวางแผนการฝึ กอบรม
Workshop: ฝึ กปฏิบตั ิการวางแผนการสอน
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หลักสูตร การเป็ นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1.
2.
3.
4.

จานวน
1 เครื่ อง
3-4 ชุด

เครื่ อง LCD Projector
กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ Flip chart และปากกาเคมี
จัดโต๊ ะเป็ นรูปตัว U
ป้ายชื่อผู้เข้ าอบรม (ติดเสื ้อ หรื อ ตังโต๊
้ ะ)

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ราคา
ราคา

70,000 บาท
87,500 บาท

หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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