The Professional Trainer
การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
อาจารย์สุกิจ ตรียทุ ธวัฒนา

ในปั จจุบนั สิง่ ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญประการหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้การฝึกอบรมและสัมมนาประสบความสาเร็จก็คอื
การเป็ นวิ ทยากรฝึ กอบรม ทีม่ คี ุณภาพแบบมืออาชีพ ไม่วา่ จะเป็ นวิทยากรทีห่ น่วยงานเชิญจากภายนอก หรือเป็ น
วิทยากรภายในหน่วยนัน้ ๆก็ตาม เพราะปั จจุบนั องค์กรธุรกิจต่างๆได้หนั มาสนใจและให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
กันมากขึน้ สังเกตได้จากมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง มีการจัดฝึกอบรม จัดสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานให้สามารถปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ทีร่ บั ผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมในการรับการเติบโตของ
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ งวิทยากรภายในจะสามารถทาหน้ าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆให้พนักงานเข้าใจใน
ทิ ศทางเดียวกัน รวมทัง้ ให้ความรู้ ฝึ ก - ปฏิ บตั ิ พนักงานให้เกิ ดความชานาญ เพื่อทางานในหน้ าที่ที่รบั ผิดชอบได้
ตามที่องค์กรมุ่งหวัง ประโยชน์ของการสร้างวิทยากรภายในหน่วยงาน ทีเ่ ห็นได้ชดั ก็คอื จะช่วยลดข้อจากัดในเรื่องต่างๆ
เช่น งบประมาณฝึกอบรม เวลา และทีส่ าคัญวิทยากรภายในเหล่านี้มคี วามเข้าใจในภารกิจและวัฒนธรรมองค์กร รูจ้ กั งาน
รูจ้ กั ข้อขัดแย้ง ทาความเข้าใจปั ญหาได้เร็ว จึงสามารถกาหนดเนื้อหาในการสอนได้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทเ่ี กิดขึน้
สิ่ งที่ได้รบั จากการฝึ กอบรม
1. ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
2. ความเป็ นมืออาชีพในการเป็ นผูถ้ ่ายทอด
3. ภาพลักษณ์ทม่ี คี วามน่าเชื่อถือในตัวบุคคล และกลุ่ม
4. บุคลิกภาพทีด่ ดู ที งั ้ ภายใน และภายนอก
5. ทาให้งานหรือโครงการนัน้ ประสบความสาเร็จได้เป็ นอย่างดี
หัวข้อและกิ จกรรมการเรียนรู้
1. ทาไมถึงเป็ นวิทยากรมืออาชีพไม่ได้สกั ที ?
Workshop : ปั ญหาของการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
2. ทาอย่างไรในการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ -3P
3. กฎ 7 ข้อทีว่ ทิ ยากรจาเป็ นต้องรูใ้ นความเป็ นมืออาชีพ
4. เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจให้ผฟู้ ั งทีป่ ิ ดตัวเองให้คล้อยตาม
5. ทฤษฎี “T+S+D” ทีท่ าให้ผฟู้ ั งเกิดความทรงจาในการับรู้
6. เจาะลึกเทคนิคการถ่ายทอดอย่างง่ายไปถึงยาก
7. เปิ ดและปิ ดการฝึกอบรมอย่างไรให้ต่นื เต้น น่าสนใจและน่าติดตาม
8. แนวคิดและการจัดเตรียมโครงสร้างการนาเสนออย่างเป็ นระบบ
9. กรอบแผนการนาเสนอทีว่ ทิ ยากรจะต้องจัดเตรียม
10. ทักษะทีจ่ าเป็ นต้องมีในการเป็ นวิทยากร
11. ลูกเล่นหรือเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ทีท่ าให้ผฟู้ ั งสนใจและติดตาม
12. ทาอย่างไรทีจ่ ะลดความประหม่าและความตื่นเต้น
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13. ข้อบกพร่องจากการเป็ นวิทยากรทีค่ วรพึงละการปฏิบตั ิ
14. ข้อควรพิจารณา ข้อควรระวังในการเป็ นวิทยากร
ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
เหมาะสาหรับพนักงานทุกระดับในองค์กรไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการนาความรู้
และการฝึกปฏิบตั ใิ นการเป็ นวิทยากร สาหรับงานทีส่ ว่ นรับผิดชอบในการบรรยาย และสอนงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ พนักงาน
ทีอ่ ยู่ในหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และบุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจในด้านเทคนิคการเป็ นวิทยากรแบบมืออาชีพ

วิ ธีการ และรูปแบบการฝึ กอบรม
1) บรรยาย แบบสือ่ สาร 2-3 ทาง
2) การอภิปรายร่วม และกิจกรรมแบบละลายพฤติกรรม
3) Workshop ทัง้ รอบซ้อมและรอบฝึกจริง กับวิทยากรประเมินเป็ นรายบุคคล
4) สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ
ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม เหมาะสาหรับผูบ้ ริหาร ทีป่ รึกษา หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับในองค์กร
ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.)
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