
 

  Course: 
  Effective Training for the Trainer  
การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

 

Duration: 2 Days (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล:   

ผู้ ท่ีจะก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ให้กับผู้ อ่ืนจนได้รับการยอมรับ

จําเป็นต้องมีทกัษะด้านการนําเสนอ การส่ือสาร การโน้มน้าวใจ และเทคนิคอ่ืนๆ อีกมากมาย  หลกัสตูรนีจ้ดัขึน้เพ่ือพฒันาผู้ เข้าอบรม

ให้มีทกัษะในการเป็นวิทยากรท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ท่ีมีไปยงัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและนําไปประยกุต์ใช้ใน

การทํางานของตนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์การอบรม: 

• เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรม มีทศันคติท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการเป็นวิทยากร 

• เพ่ือให้สามารถเข้าใจถงึขัน้ตอน กระบวนการและวิธีการตา่ง ๆ ของการเป็นวิทยากรท่ีถกูต้อง 

• เพ่ือให้รู้เทคนิคต่าง ๆ ตัง้แตก่ารออกแบบหลกัสตูร การกําหนดกิจกรรม การดําเนินการสอน จนถึงขัน้ตอนการสรุปติดตาม 

ประเมินผล 

• เพ่ือให้สามารถพฒันาตนเองได้ถกูต้องตามขัน้ตอน รวมทัง้วิธีการค้นพบตนเอง และสามารถพฒันาไปสูก่ารเป็นวิทยากรท่ีมี

เอกลกัษณ์พิเศษโดดเดน่ น่าสนใจ เฉพาะตวั   

• เพ่ือให้สามารถเป็นวิทยากรให้กบัหน่วยงานของตนเอง และก้าวสูก่ารเป็นมืออาชีพท่ีได้รับการยอมรับได้อยา่งแท้จริง 

 

หัวข้อการอบรม: 

• บนัไดลบั 10 ขัน้ เส้นทางสู.่.. การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

• เทคนิคการขจดัความประหมา่ และการพฒันาพืน้ฐานทางการพดูสําหรับวิทยากร 

• กลยทุธ์สู ่…การเป็นวิทยากรมืออาชีพ  

− บทบาทและหน้าท่ีในฐานะวิทยากร (บนัไดขัน้ท่ี1 และ 2) 

− หน้าท่ี 3 / ความคาดหวงั 4 / มีคณุสมบติัพืน้ฐาน 5 / มีทกัษะ 6  (บนัไดลบัขัน้ท่ี 3 – 6) 

• เทคนิคการนําเสนอ หวัใจของการเป็นวิทยากร  

− ข้อควรพิจารณาสําหรับการเป็นวิทยากร 

− การออกแบบหลกัสตูรและวิธีการนําเสนอให้น่าสนใจ 

− การเตรียมการ  “ 7 วิธีการเตรียมตวั ปอ้งกนัการเดินทางสูค่วามตายของมืออาชีพ “ (บนัไดขัน้ท่ี 7) 

“ 8  เคลด็ลบัวนับรรยาย “ (บนัไดขัน้ท่ี 8) 

• กลยทุธ์การสร้างบรรยากาศห้องอบรมให้เป็นแดนสวรรค์สําหรับผู้ ฟัง  

− เทคนิคการออกแบบกิจกรรมประกอบการอบรม 

− เทคนิคการเลือกส่ือ การพฒันาส่ือ และการใช้ส่ือท่ีไมธ่รรมดา 

− เทคนิคการสร้างบรรยากาศท่ีโดนใจได้ความรู้สกึ 
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− เทคนิคการโน้มน้าวจิตใจแบบผกูมดั  

• 9  เทคนิคการตอบคําถาม  ท่ีใครก็เบรกไมอ่ยู่  (บนัไดขัน้ท่ี 9) 

• 10  ข้อบกพร่องของการเป็นวิทยากร  (บนัไดขัน้ท่ี 10) 

• กิจกรรมประกอบการอบรมและกิจกรรมฝึกปฏิบติั ทกุช่วงการบรรยาย  

 

รูปแบบการอบรม: 

• กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ท่ีแปลกใหม ่สนกุสนานเป็นกนัเอง เน้นการสร้างความเช่ือมัน่ในการแสดงออก 

• รูปแบบการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมแบบเข้ม คือรับฟังการบรรยาย  และฝึกปฏิบติัอยา่งจริงจงัตามกิจกรรมท่ีกําหนด 

ตามลําดบั   โดยเน้นบรรยากาศท่ีสนกุสนานเป็นกนัเองและสง่เสริมการแสดงออกให้กบัผู้ เข้ารับการอบรม  

• WORK  SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAYING   

• การฝึกปฏิบติัจริงแตล่ะกิจกรรม ท่ีเน้นยํา้สูค่วามเป็นวิทยากรมืออาชีพ ข้อเสนอแนะจากวิทยากรเป็นรายบคุคล อยา่งสร้างสรรค์ 

 

เหมาะสาํหรับ: 

• วิทยากรทัง้ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ผู้ ท่ีทํางานด้านการบรรยาย ผู้บริหารระดบักลางและระดบัสงู รวมทัง้ผู้ ท่ีสนใจพฒันา

กลยทุธ์ด้านการจดัการฝึกอบรม เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการก้าวเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต 

 

วทิยากร: 

วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวร์ิค จาํกัด 

การศกึษา 

• ระดบัปริญญาเอก ด้านการพฒันาและการปฏิรูปองค์การ  จาก  CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES  

และ O.D. INSTITUE OHIO, USA   

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

• วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ท่ีเป็นทัง้นกัคิด นกัวิชาการ       นกัปฏิบติั นกัอบรม นกักิจกรรม   นกัพดู   นกัส่ือสารมวลชน   

ในคนเดียวกนั  มีประสบการณ์ทํางานโดยตรงทัง้ภาครัฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ 

• เป็นผู้ ชํานาญการในการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาบคุลากรทกุระดบั ในหลกัสตูรด้านต่าง ๆ เช่น     ภาวะผู้ นํา การบริหาร วฒันธรรม

องค์กร การจัดการ    การขาย การบริการ การตลาด การส่ือสาร  การปรับทศันคติและแนวคิด การปลกุพลงัและการสร้างแรง

บนัดาลใจ   การพฒันาบคุลกิภาพ   ศิลปะการพดู   Team Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม ่ฯลฯ  

• เป็นวิทยากรและท่ีปรึกษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาให้กบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนมากวา่ 25 ปี 

• เป็นท่ีปรึกษาและวางแผนในการพฒันาและการปฏิรูปองค์กร  
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วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 24-25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเทา่ 

(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 12,000 บาท   (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% )  

 

 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย 
 

 

 

 

แผนที่  โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23)  (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั (สํานกังานใหญ่) 573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0105548037730 
*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ์) 

ข้อมูลเพ่ือใช้ออกใบกาํกับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีท่ีทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยูท่ี่ให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วธีิการชาํระเงนิ 

 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต  สาขาเอสพละนาด รัชดา  บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาส่ีแยกศรีวรา     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 140-2-63049-9   โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 

 จ่ายเงินสดหน้างาน 

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 

สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991*                            

 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาย่ืนในวันสัมมนา 

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเทา่นัน้ 

• เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 

• ในกรณีท่ีทา่นสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 

  หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 
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