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การพัฒนาการสอน
ด ว ยทั ก ษะการเป น

FACILITATOR
TRAIN THE TRAINER DEVELOPMENT

: FACILITATOR SKILLS

มีผูนิยาม Facilitator ไวหลายความหมาย เชน ผูอํานวยการสอน หรือวิทยากรกระบวนการ สําหรับผูที่ไมคุนชินกับ
คํานี้อาจตีความไปในเชิงวิชาการซึ่งดูยาก แตจริงแลว Facilitator เปนผูที่เชื่อมโยงผูเรียนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Catalyst)
ดวยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการกระตุนใหผูเรียนคิด และคนหาวิธีการจากประสบการณหรือความคิดของตนเอง และ
ตกผลึกออกมาเปนความรู
ทักษะการเปน Facilitator ที่ดี เทียบเคียงไดดังนี้
1. เปรียบเสมือน ตา ที่คอยสังเกตรายละเอียด เชื่อมโยงวัตถุประสงค บอกเปาหมาย (Mission) ของการสอน หรือการเรียนรู
2. เปรียบเสมือน ปากและหู ที่คอยสื่อสาร (Communication) ดวยการใชทักษะการสื่อสาร เพื่อใหผูเรียนคลอยตามการ
สอน หรือการเรียนรู
3. เปรียบเสมือน ลิ้น ที่ลงรายละเอียดรสสัมผัส บอกภาพใหญ และการเชื่อมโยงแตละหัวขอยอย (Linkage)
4. เปรียบเสมือน จมูก ที่คอยจับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ตองพัฒนา ใชทักษะในการโคชในการฟคเบค (Feedback) ในเชิงบวก และ
เชิงพัฒนา
5. เปรียบเสมือน สมอง ที่ประมวลความรูในการสอน และการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดความเขาใจ (Understand) ในการเรียน
นอกจากนั้นการจัดสภาพแวดลอมในการสอน หรือการเรียนรู ไมวาจะเปนการจัดโตะ อาหาร หรือเอกสาร ก็เปนสวนที่
กระตุนใหการสอน หรือการเรียนรู มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประโยชนที่จะไดรับ
1. องคกรสามารถลดตนทุนในการสงพนักงานเขาไปฝกอบรม
ภายนอก เพราะเปนการสรางผูสอนในองคกร
2. พนักงานเกิดความผูกพันในองคกร เพราะเล็งเห็นเรื่องที่
องคกรใหความสําคัญในการพัฒนา
3. สงเสริมระบบการเรียนรูในองคกร
4. พนักงานไดพัฒนาทักษะในการสอนดวยการใชทักษะ
การเปน Facilitator ที่ดี
วัน เวลา และสถานที่

วันเสารที่ 23 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

โรงแรม บูเลอวารด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
1. หัวหนางาน
2. ฝายทรัพยากรบุคคล
3. ผูรับผิดชอบในการสอน และการเรียนรู

วิทยากร

อาจารยศศิวัฒน หอยสังข

การศึกษา
ปริญญาโท สถาบันพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
สาขาการพัฒนาองคกร (GPA 3.95)
ปจจุบัน
ผูจัดการแผนกพัฒนาองคกร บริษัทชั้นนํา

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,600 บาท + VAT 252 รวม 3,852 บาท / บุคคลทั่วไป 4,200 บาท + VAT 294 รวม 4,494 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 16 มี.ค. 2562 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม
ทําความรูจัก และความหมายของการเปน Facilitator
องคประกอบที่สําคัญของหัวขอในการสอน เชน
การแนะนําสถานที่ ความปลอดภัย กฎกติกาในการสอน
หัวขอในการสอน เปนตน
ประสบการณการสอนของคุณ
- Workshop 1 บอกเลาถึงประสบการณในการสอน
สรุปการเปน Facilitator ที่ดี
- Workshop 2 การอธิบายรูปแบบ Facilitator ที่ดี
ในมุมมองของตนเอง
ความหมายทักษะ และเทคนิคของการเปน Facilitator
- การมุงเนนเปาหมาย (Mission)
- ทักษะการสื่อสารที่ใช (Communication)
- การบอกภาพใหญ และเชื่อมโยงแตละหัวขอ
(Linkage)

- การโคชผูเรียนดวยทักษะการใหขอมูลปอนกลับ
(Feedback: STAR, STAR AR)
- ความเขาใจในความรูในการสอน (Understanding)
การประเมินทักษะการเปน Facilitator ของตนเอง
- Workshop 3 แบบประเมินการเปน Facilitator
การวางแผนการพัฒนาการเปน Facilitator ของตนเอง
- Workshop 4 การสรางแผนพัฒนาตนเอง
องคประกอบเสริมดวยสภาพแวดลอมในการสรางเสริม
การสอน หรือการเรียนรู
ฝกการสอนในหัวขอที่ตนเองถนัด
- Workshop 5 นําเสนอการสอน
ฝกการสอนในหัวขอที่ตนเองไดรับมอบหมาย
- Workshop 6 นําเสนอการสอน
สรุปทักษะในการสอน
- Workshop 7 Stop Start Continue

หลักสูตรฝกอบรม “การพัฒนาการสอนดวยทักษะการเปน Facilitator” (วันที่ 23 มี.ค. 2562)
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ตําแหนง ....................................................................................
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โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
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กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
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เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934 สํานักงานใหญ
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
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