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การเป็นวิทยากรมอือาชีพ !!! 

The Professional Trainer 
วันที่  18-19 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.    

 โรงแรม Arize Hotel   ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์สุกจิ  ตรียุทธวัฒนา 

พิเศษ ช ำระก่อนวนัท่ี  8 กุมภำพนัธ ์63  ลดเหลือท่ำนละ 6,500 บำท 

 (จำกรำคำปกติท่ำนละ 7,800 บำท) 

 

 

หัวข้อหลักสูตร (Course outlines) 
         ในปัจจุบันส่ิงท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้การฝึกอบรมและสัมมนาประสบ
ความส าเร็จกคื็อ   การเป็นวิทยากรฝึกอบรม  ท่ีมีคุณภาพแบบมืออาชีพ  ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรท่ีหน่วยงานเชิญจาก
ภายนอก  หรือเป็นวิทยากรภายในหน่วยนั้น ๆ กต็าม เพราะปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่าง ๆได้หันมาสนใจและให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรกันมากขึน้ สังเกตได้จากมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง  มีการจัด
ฝึกอบรม จัดสัมมนา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ี    ท่ีรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพร้อมในการรับการเติบโตขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยากรภายในจะสามารถท าหน้าที่
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้พนักงานเข้าใจในทิศทางเดียวกนั รวมท้ังให้ความรู้  ฝึก  - ปฏิบัติพนักงานให้เกดิ
ความช านาญ  เพือ่ท างานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้ตามท่ีองค์กรมุ่งหวัง ประโยชน์ของการสร้างวิทยากรภายใน
หน่วยงาน ท่ีเห็นได้ชัดกคื็อ จะช่วยลดข้อจ ากัดในเร่ืองต่างๆ เช่น งบประมาณฝึกอบรม เวลา   และท่ีส าคัญวิทยากร
ภายในเหล่านีม้ีความเข้าใจในภารกิจและวัฒนธรรมองค์กร  รู้จักงาน รู้จักข้อขัดแย้ง  ท าความเข้าใจปัญหาได้เร็ว  จึง
สามารถก าหนดเนือ้หาในการสอนได้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเกิดขึน้  
 
ส่ิงท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 

1) ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
2) ความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้ถ่ายทอด 
3) ภาพลักษณ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือในตัวบุคคล และกลุ่ม 
4) บุคลิกภาพท่ีดูดีท้ังภายใน และภายนอก 
5) ท าให้งานหรือโครงการนั้นประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี 
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หัวข้อและกจิกรรมการเรียนรู้ 
วันท่ีหนึ่ง  (แนวคิด , เทคนิค และ  Audition) 

09.00 – 16.30 น. 
1) ท าไมถึงเป็นวิทยากรมืออาชีพไม่ได้สักที ? 

Workshop : ปัญหาของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
2) การฝึกอบรม (ความหมาย จุดมุ่งหมาย กระบวนการฝึกอบรม) 
3) ท าอย่างไรในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ -3P 
4) องค์ประกอบการส่ือสารท่ีมีผลต่อการฝึกอบรม 
5) กฎ 7 ข้อท่ีวิทยากรจ าเป็นต้องรู้ในความเป็นมืออาชีพ 
6) เคลด็ลับการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังท่ีปิดตัวเองให้คล้อยตาม 
7) ทฤษฎี  “T+S+D” ท่ีท าให้ผู้ฟังเกิดความทรงจ าในการับรู้ 
8) เจาะลึกเทคนิคการถ่ายทอดอย่างง่ายไปถึงยาก 
9) เปิดและปิดการฝึกอบรมอย่างไรให้ต่ืนเต้น น่าสนใจและน่าติดตาม 
10) แนวคิดและการจัดเตรียมโครงสร้างการน าเสนออย่างเป็นระบบ 
11) กรอบแผนการน าเสนอท่ีวิทยากรจะต้องจัดเตรียม 
12) ทักษะท่ีจ าเป็นต้องมีในการเป็นวิทยากร 
13) *ดู DVD จากวิทยากรมืออาชีพประกอบการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
14) *Audition ดูทักษะของแต่ละคน 

(พูดแนะน าตัวและพูดเร่ืองประทับใจ) ใช้เวลาท่านละ 5 นาที 
***ให้การบ้านเตรียมเป็นวิทยากรจริงบรรยายประกอบอุปกรณ์เร่ืองท่ีตนถนัดหรือเร่ืองท่ีจะต้องน าเสนอใน

การท างานจริง ใช้เวลาท่านละ 15 นาที ในวันท่ีสอง  Finalist เป็นวิทยากรจริง*** 
 

วันท่ีสอง (Finalist , ปรับบุคลิกภาพ และ การประเมินผล) 
 09.00 – 16.30 น. 

15) ตรวจสอบบุคลิกภาพภายในว่ามีความพร้อมหรือไม่ ?  
(เช่นความรู้ ความเช่ือมั่น การควบคุมอารมณ์ ทัศนคติ เป็นต้น) 

16) บุคลิกภาพภายนอกท่ีดีท าอย่างไร ? 
(น า้เสียง สายตา ท่วงท่าทาง การแสดงออกทางใบหน้า  การเดิน  
 การทรงตัว  การแต่งกาย  และการใช้ภาษา) 

17) อากัปกิริยาต่างๆท่ีไม่พึงปฏิบัติ 
      (การใช้มือ ล้วง แคะ แกะ เกา เขย่า ยกั โยก ถอน ค้อน กระพริบ) 
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18) ลูกเล่นหรือเทคนิคเลก็ๆ น้อยๆ ท่ีท าให้ผู้ฟังสนใจและติดตาม 
19) ท าอย่างไรท่ีจะลดความประหม่าและความต่ืนเต้น 
20) ข้อบกพร่องจากการเป็นวิทยากรท่ีควรพึงละการปฏิบัติ 
21) ข้อควรพิจารณา ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร 
22) การประเมินผลการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย 
23) การใช้ส่ือการน าเสนอแบบมืออาชีพ 
24) Finalist รายบุคคลพร้อมวิทยากรประเมินผลเป็นผู้ให้ค า แนะน าและให้คะแนน 

- ก่อนเร่ิมจะมีการให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าในการเป็นวิทยากรท้ังหมดจาก 
   วิทยากร 

           - อาจจะมีการบันทึกเทปการเป็นวิทยากรของแต่ละบุคคล  
           - เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในการเป็นวิทยากรคร้ังนี ้ 
           - สรุป ถาม-ตอบจากการฝึกอบรม  
 
ผู้เข้าฝึกอบรม 
เหมาะส าหรับพนักงานทุกระดับในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หัวหน้างาน  และพนักงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
น าความรู้ และการฝึกปฏิบัติในการเป็นวิทยากร ส าหรับงานท่ีส่วนรับผิดชอบในการบรรยาย และสอนงาน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงพนักงานท่ีอยู่ในหน่วยงานทรัพยากรบุคคล  และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจในด้านเทคนิคการเป็น
วิทยากรแบบมืออาชีพ 
 

วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม   

1) บรรยาย แบบส่ือสาร 2-3 ทาง 

2) การอภิปรายร่วม และกิจกรรมแบบละลายพฤติกรรม 

3) Workshop ท้ังรอบซ้อมและรอบฝึกจริง กับวิทยากรประเมินเป็นรายบุคคล 

4) สรุป และถาม-ตอบ เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 
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ค่ำใชจ้่ำยในกำรอบรม 

รวมค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ำอำหำรว่ำง 4 ม้ือ อำหำรกลำงวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 7,800 546 234 8,112 

ช าระก่อนวนัที่  8 ก.พ.. 62 6,500 455 195 6,760 

 
รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : 
hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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