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  Course: 
  Effective Training for the Trainer  
วทิยากรมืออาชีพสมยัใหม ่
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หลักการและเหตุผล:   

ยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป ทาํใหว้ิทยากรตอ้งปรบัเปล่ียนบทบาทไปค่อนขา้งมาก วิทยากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ ตอ้งพฒันาตนเองให้

ทนักับยุคสมัย ผู้ฟัง หรือผูเ้ขา้รบั การอบรมสัมมนาต่าง ๆ มีความเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก ผูท่ี้เป็นวิทยากรมืออาชีพสมัยใหม่  

จาํเป็นจะตอ้งปรบัตวั พัฒนาความสามารถ เพ่ือเป็นการใหเ้กียรติผูฟั้งและสรา้งความคุม้ค่ากบัผูฟั้งใหม้ากยิ่งขึน้ ไม่ใช่ อาศยับุญเก่า 

ชื่อเสียงเก่า ๆ เนือ้หาเดิม ๆ กิจกรรมซํา้ซาก ตอ้งยกระดบัความสามารถของตนเองใหเ้ป็นวิทยากรท่ีมีประสิทธิภาพ ทนัสมยั ทัง้รูปแบบ 

วิธีการใหม่ ๆ ของการจดัการอบรม การคดัสรรเนือ้หาสาระท่ีเขม้ขน้ คมชดั ไดป้ระโยชนเ์หมาะกบัผูฟั้ง การพูด การบรรยาย การสรา้ง

บรรยากาศ การใช้ส่ือ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีการใชเ้กม กิจกรรมประกอบต่าง ๆ ตอ้งเชี่ยวชาญ สอดคลอ้งกับยุคสมัย เป็นท่ี

ประทบัใจและเกิดประโยชนส์งูสดุกบัผูฟั้ง  

คาํว่า “ วิทยากร ” เป็นคาํท่ีบ่งบอกถึงคณุค่าและมีความหมายท่ียิ่งใหญ่ มีผูใ้หค้วามสนใจในการเป็นวิทยากรเป็นจาํนวนมาก 

แต่มีผูท่ี้ประสบความสาํเรจ็หรือเป็นท่ียอมรบัไดไ้ม่มากนกั การเป็นวิทยากร ตอ้งเป็นใหส้มบูรณแ์บบ เพราะวิทยากร คือบุคคลท่ีผูอ่ื้นให้

เกียรติ ให้ความเชื่อถือ และให้ความความเคารพนับถือสูง ดังนั้น จะตอ้งสามารถครองตน ปฏิบัติตน พัฒนาตน ให้สอดคลอ้งกับ

บทบาทท่ีบคุคลและสงัคมใหเ้กียรติใหจ้งได ้

การอบรมหลกัสตูรนี ้เป็นการอบรมท่ีมุ่งหวงัทัง้เพ่ือการพฒันาวิทยากรใหม่ และเพ่ือเสริมสรา้งศกัยภาพผูท่ี้เป็นวิทยากรอยู่แลว้  

ใหก้า้วสู่การเป็น วิทยากรมืออาชีพ โดยเฉพาะ มุ่งเนน้ความเป็น มืออาชีพ.....ท่ีน่านับถือศรทัธา เสริมสรา้งศักยภาพตนเอง ทั้งดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม อดุมการณ ์เนือ้หาสาระ เทคนิควิธีการต่าง ๆ การออกแบบหลกัสตูร การวิเคราะหผ์ูฟั้ง รูปแบบการจดัอบรม การใช้

ส่ือการสอน และการใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ การใชก้ิจกรรม ท่ีทนัยคุทนัสมยั ไดบ้รรยากาศน่าสนใจ ตลอดจน จิตวิญญาณแห่งการเป็นนกั

ถ่ายทอดท่ีดี มีจรรยาบรรณท่ีดี มุ่งหวงัเจตนาดีท่ีบรสิทุธิ์ต่อผูเ้ขา้รบัการอบรมและผูฟั้งทั่วไปอย่างแทจ้รงิ  
 

วัตถุประสงคก์ารอบรม: 

• เพ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม มีทศันคติและความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัการเป็นวิทยากรมืออาชีพสมยัใหม่ ทัง้การเป็นวิทยากรภายใน

และวิทยากรภายนอก 

• เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงจิตวิญญาณของการเป็นวิทยากรท่ีแทจ้รงิ มีกลยทุธ ์เทคนิควิธีการ จรรยาบรรณ ตลอดจน กฎ กติกา และ

มารยาทของการเป็นวิทยากรท่ีทรงคณุคา่ มีเกียรติและศกัดิ์ศรีท่ีไดร้บัการยอมรบัอย่างแทจ้รงิ 

• เพ่ือใหส้ามารถพฒันาตนเอง ทัง้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบตัิ ไดถ้กูตอ้งตามขัน้ตอน เพ่ือการเป็นวิทยากรท่ีมีประสิทธิภาพ    

• เพ่ือใหส้ามารถเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบตัิเทคนิคต่าง ๆ ตัง้แต่การสืบคน้ปัญหา การเตรียมขอ้มลูความรู ้วิเคราะหผ์ูเ้รียน จดัทาํโครงสรา้ง

หลกัสตูรตามวตัถปุระสงค ์ออกแบบหลกัสตูร ออกแบบกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน การดาํเนินการสอน การสรา้ง

บรรยากาศท่ีเยี่ยมยอด ตลอดจนการการสรุป ติดตาม และประเมนิผล 

• เพ่ือใหม้คีวามสามารถในการเป็นวิทยากรมืออาชีพท่ีมีความทนัสมยั มีรูปแบบการบรรยายท่ีแปลกใหม่ ลํา้ยคุ เรียนรูก้ารใช ้และ

การประยกุตใ์ชส่ื้อเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพ่ือใชส้รา้งสรรคบ์รรยากาศการอบรม สรา้งความน่าท่ึง น่าสนใจและความตื่นตาตื่นใจ

ใหก้บัผูเ้ขา้รบัการอบรม 

• เพ่ือใหส้ามารถคน้พบจดุเด่นของตนเอง และสามารถพฒันาศกัยภาพไปสู่การเป็นวิทยากรท่ีมเีอกลกัษณพิ์เศษโดดเดน่เฉพาะตวั   

• เพ่ือใหส้ามารถเป็นวิทยากรท่ีมีคณุภาพใหก้บัหน่วยงานของตนเอง และกา้วสู่การเป็นมืออาชีพภายนอกท่ีมีความทนัสมยัและ 

ไดร้บัการยอมรบัไดอ้ย่างแทจ้รงิ  
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หัวข้อการอบรม: 

• จิตวิญญาณของการเป็นวิทยากรท่ีทรงคณุคา่ 

• มมุมองท่ีทา้ทายของสงัคมต่อการเป็นวิทยากร 

• โลกท่ีเปล่ียนไป จาก...วิทยากรสมัยเก่า สู่ “ วิทยากรมืออาชีพสมัยใหม่ ”  

• การเริ่มตน้ท่ีดีและถกูตอ้งของ “ วิทยากรมืออาชพี ” 

• แนวคดิแบบวิทยากรสมยัใหม ่

• คณุสมบตัิท่ีสาํคญัของการเป็นวทิยากรมืออาชพีสมยัใหม ่

• เทคนิคการขจดัความประหม่า และเสรมิสรา้งความมั่นใจ  

• การพฒันาทกัษะพืน้ฐานสาํหรบัวิทยากร 

 ทกัษะดา้นการพฒันาบคุลิกภาพและศิลปะการพดู 

 ทกัษะดา้นการคิด รูปแบบการคดิ 

 ทกัษะดา้นการคน้ควา้แสวงหาขอ้มลูและการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่

 ทกัษะดา้นการออกแบบหลกัสตูร  

 ทกัษะดา้นการวเิคราะหก์ลุ่มผูฟั้ง 

 ทกัษะดา้นการเตรียมการสอน 

 ทกัษะดา้นกลยทุธก์ารถา่ยทอดและการสรา้งบรรยากาศ 

 ทกัษะดา้นการใชส่ื้อและโสตทศันปูกรณ ์

 ทกัษะดา้นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

 ทกัษะดา้นการสรุป ประเมินผล   

• ทกัษะเสรมิท่ีเยี่ยมยอดสาํหรบัวทิยากรมืออาชีพสมยัใหม ่

 ทกัษะดา้นความทนัยคุทนัสมยั 

 ทกัษะดา้นการป้องกนัตวัสาํหรบัวิทยากร 

 ทกัษะดา้น เทคนิคการตอบคาํถามท่ีชาญฉลาด  

 ทกัษะดา้น “ กลยทุธก์ารสรา้งบรรยากาศหอ้งอบรมใหเ้ป็นแดนสวรรคส์าํหรบัผูฟั้ง ”  

 ทกัษะดา้นการพดูโนม้นา้วจงูใจ 

 ทกัษะดา้นเทคนิคการสรา้งอารมณข์นั 

 ทกัษะดา้นการสรา้งส่ือ การใชส่ื้อเทคโนโลยีสมยัใหม่ การใช ้Program / Application ท่ีไม่ธรรมดา 

 ทกัษะดา้นการออกแบบ การเลือกและการใช ้เกม กิจกรรม ตา่ง ๆ 

• แนวทางการขจดัขอ้บกพรอ่งและความผิดพลาด  

• กลเม็ด เคลด็ลับ สาํหรบัมืออาชีพ 

• การฝึกปฏิบตัิจรงิ สลบัการบรรยายตลอดการอบรม 

• การคน้พบและการเสรมิสรา้งเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัท่ีโดดเด่นสาํหรบัตนเอง 

• กฎ กติกา มารยาท จรรยาบรรณ และการเสรมิสรา้งความน่านบัถือศรทัธา    

• บทสรุป สู่..การเป็นวิทยากรมอือาชีพ ท่ีประสบความสาํเรจ็ในอนาคต       
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รูปแบบการอบรม: 

• กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธท่ี์แปลกใหม ่สนกุสนานเป็นกนัเอง เนน้การสรา้งความเชื่อมั่นในการแสดงออกในการเป็นวิทยากรมืออาชีพได้

อย่างแทจ้รงิ 

• รูปแบบการฝึกอบรม เป็น การฝึกอบรมแบบเขม้ขน้ คือ การบรรยายสลบักิจกรรม และเนน้ฝึกปฏิบตัิอย่างจรงิจงัตามกิจกรรมท่ี

กาํหนด โดยเนน้บรรยากาศท่ีสนกุสนานเป็นกนัเองและส่งเสรมิการแสดงออกเพ่ือการเป็นวิทยากรท่ีมีประสิทธิภาพอย่างสมบรูณ์

แบบ  

• กิจกรรม Work Sheet / Workshop / Role Playing  

• กิจกรรมท่ีเนน้ยํา้การสรา้งบรรยากาศและกิจกรรม เพ่ือขจดัความน่าเบ่ือหน่ายในการสอน ตลอดจนกิจกรรมนนัทนาการท่ี

หลากหลาย ท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดจ้รงิ 

• รบัฟังขอ้เสนอแนะจากวิทยากร ในการฝึกปฏิบตัิจรงิในแต่ละขัน้ตอน อย่างสรา้งสรรค ์       

 

เหมาะสาํหรับ: 

• ผูท่ี้ตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นวิทยากรภายในองคก์ร และผูท่ี้ตอ้งการพฒันาตนเองเพ่ือกา้วสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพภายนอกอยา่ง

สมบรูณแ์บบ มีความทนัสมยัและไดร้บัการยอมรบัอย่างแทจ้รงิ 

 

หมายเหต:ุ 

• เนือ้หาสาระหลกัสตูรและกิจกรรมต่าง ๆ ในการอบรมหลกัสตูรนี ้ สามารถปรบัเปล่ียนได ้ตามความสามารถและความพรอ้มของผู้

เขา้รบัการอบรม ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนส์งูสดุของผูเ้ขา้รบัการอบรมท่ีจะนาํไปใชใ้นการเป็นวิทยากรมืออาชีพท่ีไดร้บั การยอมรับนับ

ถือและศรัทธา อย่างแทจ้รงิ 
 

วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จาํกดั 

การศึกษา: 

• ระดบัปรญิญาเอก ดา้นการพฒันาและการปฏิรูปองคก์าร จาก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES  

และ O.D. INSTITUE OHIO, USA   
 

ประสบการณก์ารทาํงาน: 

• วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณท่ี์เป็นทัง้นกัคิด นักวิชาการ นกัปฏิบัติ นกัอบรม นกักิจกรรม นกัพูด นกัส่ือสารมวลชน ในคน

เดียวกนั มีประสบการณท์าํงานโดยตรงทัง้ภาครฐัและองคก์รเอกชนขนาดใหญ่ 

• เป็นผูช้าํนาญการในการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาบุคลากรทุกระดบั ในหลกัสตูรดา้นต่าง ๆ เช่น ภาวะผูน้าํ การบรหิาร วฒันธรรม

องคก์ร การจดัการ การขาย การบริการ การตลาด การส่ือสาร การปรบัทศันคติและแนวคิด การปลกุพลงัและการสรา้งแรงบนัดาลใจ 

การพฒันาบคุลิกภาพ ศิลปะการพดู Team Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม่ ฯลฯ  

• เป็นวิทยากรและท่ีปรกึษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาใหก้บัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมากว่า 25 ปี 

• เป็นท่ีปรกึษาและวางแผนในการพฒันาและการปฏิรูปองคก์ร  
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วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 19-20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 12,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 

Application   

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 10,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)  

 

สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์


	วิทยากรมืออาชีพสมัยใหม่
	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพสมัยใหม่ ทั้งการเป็นวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอก
	 เพื่อให้สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของการเป็นวิทยากรที่แท้จริง มีกลยุทธ์ เทคนิควิธีการ จรรยาบรรณ ตลอดจน กฎ กติกา และมารยาทของการเป็นวิทยากรที่ทรงคุณค่า มีเกียรติและศักดิ์ศรีที่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง
	 เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามขั้นตอน เพื่อการเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ
	 เพื่อให้สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคต่าง ๆ ตั้งแต่การสืบค้นปัญหา การเตรียมข้อมูลความรู้ วิเคราะห์ผู้เรียน จัดทำโครงสร้างหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ ออกแบบหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน การดำเนินการสอน การสร้างบรรยากาศที่เยี่ยมยอด ตลอดจน...
	 เพื่อให้มีความสามารถในการเป็นวิทยากรมืออาชีพที่มีความทันสมัย มีรูปแบบการบรรยายที่แปลกใหม่ ล้ำยุค เรียนรู้การใช้ และการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อใช้สร้างสรรค์บรรยากาศการอบรม สร้างความน่าทึ่ง น่าสนใจและความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม
	 เพื่อให้สามารถค้นพบจุดเด่นของตนเอง และสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นวิทยากรที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดดเด่นเฉพาะตัว
	 เพื่อให้สามารถเป็นวิทยากรที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานของตนเอง และก้าวสู่การเป็นมืออาชีพภายนอกที่มีความทันสมัยและ ได้รับการยอมรับได้อย่างแท้จริง
	หัวข้อการอบรม:
	 จิตวิญญาณของการเป็นวิทยากรที่ทรงคุณค่า
	 มุมมองที่ท้าทายของสังคมต่อการเป็นวิทยากร
	 โลกที่เปลี่ยนไป จาก...วิทยากรสมัยเก่า สู่ “ วิทยากรมืออาชีพสมัยใหม่ ”
	 การเริ่มต้นที่ดีและถูกต้องของ “ วิทยากรมืออาชีพ ”
	 แนวคิดแบบวิทยากรสมัยใหม่
	 คุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นวิทยากรมืออาชีพสมัยใหม่
	 เทคนิคการขจัดความประหม่า และเสริมสร้างความมั่นใจ
	 การพัฒนาทักษะพื้นฐานสำหรับวิทยากร
	 ทักษะเสริมที่เยี่ยมยอดสำหรับวิทยากรมืออาชีพสมัยใหม่
	 แนวทางการขจัดข้อบกพร่องและความผิดพลาด
	 กลเม็ด เคล็ดลับ สำหรับมืออาชีพ
	 การฝึกปฏิบัติจริง สลับการบรรยายตลอดการอบรม
	 การค้นพบและการเสริมสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นสำหรับตนเอง
	 กฎ กติกา มารยาท จรรยาบรรณ และการเสริมสร้างความน่านับถือศรัทธา
	 บทสรุป สู่..การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ที่ประสบความสำเร็จในอนาคต
	รูปแบบการอบรม:
	 กิจกรรม Work Sheet / Workshop / Role Playing
	เหมาะสำหรับ:
	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด การศึกษา:
	 ระดับปริญญาเอก ด้านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES
	และ O.D. INSTITUE OHIO, USA
	ประสบการณ์การทำงาน:
	 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ที่เป็นทั้งนักคิด นักวิชาการ นักปฏิบัติ นักอบรม นักกิจกรรม นักพูด นักสื่อสารมวลชน ในคนเดียวกัน มีประสบการณ์ทำงานโดยตรงทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่
	 เป็นผู้ชำนาญการในการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในหลักสูตรด้านต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นำ การบริหาร วัฒนธรรมองค์กร การจัดการ การขาย การบริการ การตลาด การสื่อสาร การปรับทัศนคติและแนวคิด การปลุกพลังและการสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด ...
	 เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 25 ปี
	 เป็นที่ปรึกษาและวางแผนในการพัฒนาและการปฏิรูปองค์กร


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	Email: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off


