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Course outline
การเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
(Train the Trainer)
(

หลักสู ตร 2 วัน)
โดย

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
Sale/Service/Management Consultant

“ก้าวสู่ การเป็ นวิทยากรมืออาชีพอย่ างมีคุณภาพ ไม่ ใช่ เรื่องยาก”
หลักการ/แนวความคิด
 ก้าวแรกสู่ การเป็ นวิทยากรนั้นสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะวิทยากรคือผูท้ ี่เป็ นต้นแบบที่ดีที่ถูกต้อง ผูท้ ี่
ให้ความรู้ที่เหมาะสมในการนาเสนอ ผูท้ ี่จะคอยชี้แนะปรับปรุ ง ผูท้ ี่ทาให้ผเู ้ ข้าอบรมมองเห็นทางเลือก
และโอกาส ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จาเป็ นต้องมีแผนการเรี ยนรู ้ และฝึ กฝนอย่างถูกต้องให้กบั ผูท้ ี่จ ะก้าวไปสู่ การ
เป็ นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงในเนื้อแท้ของการเป็ นวิทยากร
 ความสาเร็ จ ของการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ คือ การมีแนวความคิดที่เหมาะสมในสถานการณ์รอบด้าน
การมีทศั นคติที่ดี การไม่ตกหลุมพ รางของชื่อเสี ยง การสร้างแรงจูงใจ การลดความความกดดัน การ
พัฒนาความรู ้ให้กา้ วทันสถานการณ์โลกอยูเ่ สมอ เพราะวิทยากรคือผูใ้ ห้ ผูใ้ ห้จึงต้องล่วงรู ้ในแก่นของ
เนื้อหาที่สอนและ ล่วงรู ้ในรู ปแบบวิธีการฝึ กอบรมที่เหมาะสมกับผูเ้ ข้าอบรม

ในแต่ละกลุ่ม

ประสิ ทธิ ผลที่เกิดขึ้นก็เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้รับความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆอย่างถูกต้องและ
สามารถนาไปใช้ได้จริ งในการทางานหรื อชีวติ ประจาวัน
 หลักสู ตรนี้ถูกออกแบบให้เหมาะกับผูท้ ี่ตอ้ งการก้าวขึ้นสู่ การเป็ นวิทยากร เพื่อนาความรู ้ที่ได้รับไป
ปรับปรุ งพัฒนาศักยภาพของตัวเองและทาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึ กอบรม โดยมุ่งเน้นในการดึง
ศักยภาพของผูเ้ ข้าอบรมด้วยการ สร้างทักษะให้เกิด ดึงจุดเด่นให้ประกาย วิเคราะห์ สถานการณ์ รอบ
ด้านให้เป็ น และรักที่จะให้ความรู ้อย่างแท้จริ ง
“เมื่อพร้อมที่จะพัฒนาในการก้าวไปสู่ การเป็ นผูใ้ ห้ คาว่าวิทยากรก็พร้อมรอคุณอยูแ่ ล้ว”
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วัตถุประสงค์


เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู้ถึงหลักการที่ถูกต้องของการเป็ นวิทยากร



เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู้วธิ ีวเิ คราะห์สถานการณ์รอบด้านในการฝึ กอบรม



เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู ้เทคนิคการสอนต่างๆที่วทิ ยากรควรมี



เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู ้การวางแผนการฝึ กอบรมได้อย่างถูกต้อง

เนือ้ หาหลักสู ตร
วันแรก


เรี ยนรู้ความหมายของการเป็ นวิทยากร



เรี ยนรู้และเข้าใจเป้ าประสงค์ของผูเ้ ข้าอบรม



คุณสมบัติของการเป็ นวิทยากร



โมเดลของวิทยากร



การดึงศักยภาพของวิทยากรที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน



จิตวิทยาและการวิเคราะห์การสอนสาหรับผูเ้ ข้าอบรมและสถานการณ์ในแต่ละรู ปแบบ



เริ่ มต้นสู่ การเป็ นวิทยากร



การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
 กริ ยาท่าทางท่วงท่าต่างๆการยืน การเดิน การนัง่ สี หน้า แววตาท่าทางประกอบ
 การแต่งกายและเครื่ องประดับ
 การดูแลร่ างกาย การดูแลผิวพรรณ การแต่งทรงผม การแต่งหน้า
 การดูแลน้ าเสี ยง



การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
 การมีทศั นคติที่ดี มองโลกในด้านบวก
 การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์
 การปรับอารมณ์และความรู ้สึกภายใน เพื่อสร้างพลังต่อการเป็ นวิทยากร
 การปรับกรอบความคิดให้สอดคล้องต่องานขาย เพื่อสร้างประสิ ทธิ ผลที่ดีต่อการเป็ นวิทยากร



การออกแบบและวางแผนการจัดทาหลักสู ตร



เทคนิคเด็ดๆที่วทิ ยากรต้องรู้



ขั้นตอนการฝึ กอบรมของวิทยากร



เทคนิคและสื่ อการนาเสนอของวิทยากร
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การลับเลื่อยให้คมอยูเ่ สมอของวิทยากร



การติดตามและประเมินผล
วันทีส่ อง

 Workshopฝึ กปฏิบตั ิเดี่ยว

 เตรี ยมเรื่ องที่จะใช้นาฝึ กอบรมเสนอผ่านสื่ อสไลด์พาวเวอร์ พอ้ ยท์
 คนอื่นๆที่เหลือ ช่วยวิเคราะห์การนาเสนอฝึ กอบรม
 แต่ละคนให้คะแนนและแสดงข้อคิดเห็นความรู ้สึกที่เกิดขึ้น
 วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุ งปรับฐานยกระดับการพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น
 วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้


กรณี ศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร



สรุ ปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการวิเคราะห์จากผูเ้ ข้ารับการอบรม



ข้อคิดฝากให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม เพื่อนากลับไปฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดการพัฒนาที่ดียงิ่ ขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)


การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์



เน้นให้มีส่วนร่ วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผูเ้ ข้ารับการอบรมออกมา



ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
 Psychology for motivated thinking (

การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุน้ ความคิด)

 Training interactive for leverage the real performance (

การฝึ กอบรมเชิงโต้ตอบสาหรับการใช้

ประโยชน์จากการปฏิบตั ิจริ ง)
 Psychology (

จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ)

คือการนาจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึ กอบรม และกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนอยูต่ ลอดในเชิงโต้ตอบ
แบบอินเตอร์แอคทีฟ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้


ผูเ้ ข้ารับการอบรมทุกระดับที่ตอ้ งการก้าวสู่ การเป็ นวิทยากรมืออาชีพ

