Network Training Center (NTC)
ge /4

Professional Trainer in Andragogy Technique
ี ผ่านเทคนิคการจ ัดการเรียนรูส
(การเป็นวิทยากรอย่างมืออาชพ
้ าหร ับผูใ้ หญ่)
Aim
่ วชาญเฉพาะทาง ให ้มีทักษะในการออกแบบ วางแผน พัฒนาและจัดการเรียนรู ้สาหรับบุคลากร ภายในและ
เพือ
่ พัฒนาบุคลากรผู ้มีความเชีย
นอกองค์กร โดยผ่านทางการสอน ถ่ายทอดและฝึ กปฏิบัตผ
ิ า่ นกิจกรรมต่างๆ ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
ว ัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพือ
่ การพัฒนาความรู ้และทักษะเกีย
่ วกับวิทยากรมืออาชีพ
เพือ
่ การพัฒนาความรู ้ด ้านการออกแบบการจัดฝึ กอบรม
่ นาเสนอ
เพือ
่ การพัฒนาทักษะการวางแผนและออกแบบสือ
เพือ
่ การพัฒนาทักษะการเป็ นวิทยากรมืออาชีพในทุกมิต ิ

Content
1.

วิทยากรมืออาชีพ (Professional Trainer)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.

การเป็ นวิทยากรยุคใหม่ทโี่ ดดเด่นและมีพลัง
่ ถือของวิทยากร
ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพทีน
่ ่าเชือ
ท่วงท่าอิรย
ิ าบถและการใช ้น้าเสียงในการถ่ายทอดความรู ้
ั เจน
การให ้คาแนะนาเชิงบวกและการตอบคาถามทีช
่ ด
การจัดการตนเองและการแก ้ไขสถานการณ์คับขัน

การจ ัดฝึ กอบรมตามเทคนิคการเรียนรูแ
้ บบผูใ้ หญ่ (Training in Andragogy Technique)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

การจัดฝึ กอบรมกับการเพืม
่ สมรรถนะในการทางาน
การหาความต ้องการจาเป็ นและกระบวนการฝึ กอบรม
ทฤษฎีการเรียนรู ้ของผู ้ใหญ่และรูปแบบการเรียนรู ้
พฤติกรรม ความถนัดและความแตกต่างของผู ้เรียน
กลยุทธ์การออกแบบแผนการจัดฝึ กอบรมเชิงสร ้างสรรค์
เทคนิคและวิธก
ี ารจัดการเรียนรู ้เชิงรุกทีห
่ ลากหลาย
การจัดสภาพแวดล ้อมในการฝึ กอบรมทีจ
่ งู ใจผู ้เรียน

Competence elements covers in course
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู ้เรียน
ทักษะการบริหารและจัดการอารมณ์ ของตนเองในขณะดาเนินการสอน
ทักษะการแก ้ไขสถานการณ์เฉพาะหน ้า
่ สาร
ทักษะการเลือกใช ้จิตวิทยาในการสือ
ทักษะการฟั ง การถามและการสรุปความ
ทักษะการจัดกิจกรรมกลุม
่ สัมพันธ์
้ าผู ้เรียนเชิงบวก
ทักษะการจูงใจและชีน

Category:
่ สาร, ทักษะออกแบบและวางแผนการจัดฝึ กอบรม
ทักษะการสอนและการถ่ายทอด, ทักษะการสือ
Target group (job roles):
Specialist who be train all staff in organizations
รูปแบบกิจกรรม
General
ไม่ม ี

Pre-study
ไม่ม ี

Competence elements
การเป็ นวิทยากรอย่างมืออาชีพ
Other information
-

วิธก
ี ารฝึ กอบรม : การบรรยายแบบมีสว่ นร่วม (Proactive Transfer of Knowledge)
การฝึ กปฏิบัตผ
ิ า่ น Trainer in Workshop
การวิเคราะห์สไตล์การสอน บุคลิกภาพและน้าเสียงสาหรับวายากร พร ้อมคาแนะนารายบุคคล (Teaching Analysis of Trainer)

Page - 1 - of 2

www.trainingcenter.co.th
Enhance your knowledge for future with NTC

Call us today 0-2634-7993-4

Network Training Center (NTC)
กาหนดการฝึ กอบรม
หล ักสูตร การเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพผ่านเทคนิคการจ ัดการเรียนรูส
้ าหร ับผูใ้ หญ่
(Professional Trainer in Andragogy Technique)
ว ันที่ 1
-

วิเคราะห์สภาพปั ญหาทีพ
่ บของการเป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้

Workshop 1: ฝึ กทักษะการเป็ นวิทยากรครัง้ ที่ 1
คุณสมบัตเิ ป้ าหมายของการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
จุดแข็งและจุดทีต
่ ้องพัฒนาของตนเอง
ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลให ้การจัดฝึ กอบรมประสบความสาเร็จ
Workshop 2: ฝึ กทักษะเป็ นวิทยากรครัง้ ที่ 2
ชมวีดท
ิ ัศน์เทคนิคพูดและถ่ายทอดเรือ
่ งราวให ้ชวนติดตาม
่ ถือ
ความสาคัญบุคลิกภาพของวิทยากรทีส
่ ร ้างความน่าเชือ
ฝึ กการกากับท่วงท่าภาษากาย การสบตา และการใช ้เสียงให ้มีพลัง
ความสาคัญจาเป็ นในการจัดฝึ กอบรมสาหรับองค์กรยุคก ้าวหน ้า
สมรรถนะของบุคลากรกับการขับเคลือ
่ นองค์กรภายใต ้ภาวะแข่งขัน
ทฤษฎีการเรียนรู ้ของผู ้ใหญ่ (Adult’s Learning)
การวิเคราะห์ผู ้เรียนและการกาหนดแบบแผนการเรียนรู ้
กลยุทธ์และการออกแบบแผนการจัดฝึ กอบรมอย่างสร ้างสรรค์
Workshop 3: ฝึ กทักษะเป็ นวิทยากรครัง้ ที่ 3
การวิเคราะห์และเลือกกิจกรรมสาหรับการละลายพฤติกรรมผู ้เรียน
การฝึ กทักษะการจัดกิจกรรมสาหรับการละลายพฤติกรรมผู ้เรียน
การประเมินผลผู ้เรียนเชิงความรู ้และเชิงพฤติกรรม
่ ประกอบการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเลือกสือ
สรุปสิง่ ทีไ่ ด ้เรียนรู ้และตอบข ้อซักถาม
มอบหมายงานรายบุคคล
ว ันที่ 2
-

พฤติกรรมความถนัดและความแตกต่างในการรับรู ้ของผู ้เรียน
การจัดทาเอกสาร หรือคูม
่ อ
ื ประกอบการฝึ กอบรม
การจัดสภาพแวดล ้อมในการจัดฝึ กอบรม
การเตรียมความพร ้อมและตรวจสอบความพร ้อมของสถานที่

่ ประกอบการอบรม
Workshop 1: ให ้คาปรึกษาการพัฒนารูปแบบและสือ
ผู ้เข ้าฝึ กอบรมนาเสนอแผนการจัดฝึ กอบรมและระบุเทคนิคการจัด
่ ประกอบการฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมทีใ่ ช ้ พร ้อมทัง้ นาเสนอสือ
่ )
วิทยากรให ้คาแนะนา (แนวทางการพัฒนาการสอนและการเลือกใช ้สือ
Workshop 2: ฝึ กทักษะการเป็ นวิทยากรครัง้ ที่ 4
ผู ้เข ้าฝึ กอบรมฝึ กการสอนและถ่ายทอดความรู ้ตามแผนการจัดฝึ กอบรม
เทคนิคและกลยุทธ์การสอนในมิตต
ิ า่ งๆ
ผู ้เข ้าฝึ กอบรมฝึ กการสอนและถ่ายทอดความรู ้ตามแผนการจัดฝึ กอบรม
เทคนิคและกลยุทธ์การสอนในมิตต
ิ า่ งๆ
เทคนิคการให ้คาแนะนาและการตอบข ้อซักถามให ้ตรงประเด็น
การแก ้ไขปั ญหาเฉพาะหน ้าขณะทาการสอนในสถานการณ์ทไี่ ม่คาดฝั น
การประเมินผลการจัดการเรียนรู ้โดยผู ้เ รียน
การบันทึกการจัดการเรียนรู ้ เพือ
่ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ
่ ง
สรุปสิง่ ทีไ่ ด ้เรียนรู ้และตอบข ้อซักถาม
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