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หลักสูตร : เทคนิคการเป็นวิทยากรองค์กร
Train-the-Trainer
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถเรียนรูก้ ารเตรียมการสอน และเข้าใจบทบาทการเป็ นวิทยากรอย่างถูกต้อง
พร้อมมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมฝึกทักษะการใช้หลักการ และทักษะการเป็ นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรูไ้ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างความมันใจและเสริ
่
มสร้างบุคลิกภาพให้แก่ผเู้ ข้าอบรมในการพูดต่อทีช่ ุมชน
สาระสําคัญของการสัมมนา
วันแรก
1. กิ จกรรมเริ่มต้นสําหรับการเตรียมพร้อมการเป็ นวิ ทยากรน้ องใหม่ในองค์กร
 แนะนํ าตัวอย่างน่ าประทับใจ
 บอกความคาดหวังและความกังวลของตนเอง
 แนะนํ าความสนใจ ความสนุ กสนานของการสอน
 การสร้างความเชื่อมันให้
่ ตนเอง (วิทยากร)
WORKSHOP 1 : ฝึกทักษะการพูดแบบสไตล์ของตนเอง เพื่อวิเคราะห์จดุ เด่น ข้อปรับปรุง
ความสามารถสําหรับการเป็ นวิทยากร
2. บทบาทของวิ ทยากรและคุณสมบัติของนักฝึ กอบรมที่มีประสิ ทธิ ภาพ
 บทบาทสไตล์โค้ช (COACH)
 บทบาทสไตล์พเ่ี ลีย
้ ง (MENTORING)
 บทบาทสไตล์เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง (FACILITATOR)
 บทบาทสไตล์วท
ิ ยากร (TRAINER)
3. การเรียนรู้ การฝึ กอบรม และการพัฒนาของผู้ใหญ่
 สมมติฐานเกีย
่ วกับการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่
 สิง่ ทีช
่ ่วยให้ผใู้ หญ่เรียนรูไ้ ด้ด ี
 วงจรการเรียนรูแ้ บบประสบการณ์
4. การใช้สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ สาํ หรับการฝึ กอบรม และการนําเสนอที่น่าสนใจ
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5. การเตรียมความพร้อมด้วยวิ ธีการวิ เคราะห์ ออกแบบเนื้ อหาการสอน วิ ธีการสอน กลุ่มคน
เรียน กําหนดวิ ธีการประเมินผลระหว่างสอน และหลังสอน
 เทคนิคเฉพาะของวิทยากรทัวไป
่
 เทคนิคเฉพาะสําหรับ Technical Trainer
6. การวางแผนการสอนและการดําเนิ นการสอน / การเตรียมการสอน
 การตัง้ วัตถุประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรม
 การวางแผนการสอน / การนําเสนอ
 การวางแผนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Training)
 การวางแผนการสอนเพื่อทักษะ (Skill Training)
 การใช้เกมและกิจกรรมนันทนาการ
WORKSHOP 2 : ฝึกทักษะการวิเคราะห์ ออกแบบ เตรียมการสอน และประเมินการสอนหลักสูตร
ของวิทยากร รวมทัง้ ออกแบบกิจกรรมการสอนในประเด็นต่างๆ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ และมีทกั ษะ
สําหรับการนําไปใช้ในการทํางาน
วันที่สอง
7. เทคนิ คการฝึ กอบรมสําหรับวิ ทยากรองค์กร
 หลักการพูดและการนําเสนอ
 การใช้ภาษาและการใช้น้ํ าเสียง
 การสร้างอารมณ์ขน
ั และการกระตุน้ ผูฟ้ ั ง
 การดูแลและการพัฒนาบุคลิกภาพของผูส
้ อน / ทักษะเฉพาะตัวของ Trainer
 การสร้างบรรยากาศการเริม
่ ต้นเสนอ ระหว่างการสอน และจบการสอนในแต่ละครัง้
 การควบคุมตนเองและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า
 จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กําลังใจผูเ้ ข้าฝึกอบรม
 เทคนิคการฝึกอบรมทีว่ ท
ิ ยากรต้องทราบ
8. ขัน้ ตอนการดําเนิ นการสอนของวิ ทยากรแบบต่างๆ (ฝึ กปฏิ บตั ิ )
 การสอนแบบบรรยาย
 การสอนแบบสาธิต
WORKSHOP 3 : ฝึกทักษะการสอน วิเคราะห์การสอนตามแบบประเมินผลเป็ นรายบุคคล เพื่อเพิม่
มุมมองในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองด้านทักษะความสามารถของวิทยากร เนื้อหาการสอนกับการ
ใช้เทคนิคระหว่างการดําเนินการสอน และการใช้อุปกรณ์ สื่อการสอนในการสร้างบรรยากาศ
9. การตัง้ คําถาม การตอบ การให้คาํ แนะนํา และคําปรึกษาย้อนกลับกับผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
10. การประเมิ นผลและการติ ดตามผลการฝึ กอบรม
(ประเมินและวิจารณ์เป็ นรายบุคคล เพื่อเพิม่ มุมมองในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง )
กําหนดการอบรม – สัมมนา และคุณสมบัติผเ้ ู ข้ารับการสัมมนา
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จํานวน 2 วัน เวลา 12 ชัวโมง
่ เวลา 09.00-16.00 น. จํานวนรุน่ ละ 15 คน
วิ ธีการฝึ กอบรม – สัมมนา
การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์รว่ มกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ ประกอบด้วย
 การบรรยาย  กิจกรรม และเกม  การแสดงออก
 กลุ่มสัมพันธ์  การแสดงความคิด ถาม – ตอบ
วิ ทยากรนําการสัมมนา
ดร.พิ พฒ
ั น์ พล เพ็ชรเที่ยง (Philosophy of Human Resources Development)
 Managing Director : PLAN AND WORK CENTER
 ทีป
่ รึกษา และวิทยากรประจํา สถาบันจ็อบ คนดี สุราษฎร์ธานี
 ทีป
่ รึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute
 ทีป
่ รึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลกู ค้าด้วยกระบวนการ
Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center
 ผูเ้ ชีย
่ วชาญการออกแบบหลักสูตร และเครือ่ งมือสําหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี
อดีตที่ทาํ งาน
 ทีป
่ รึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
 ผูช
้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริการส่วนหน้ า และผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel
Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok
การศึกษา
- ปริ ญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
ชือ่ เรือ่ งดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย
A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries
- ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
ชือ่ เรือ่ งวิทยานิพนธ์ การศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในบริษทั เอกชนแห่งหนึ่ง
A Study of Employee’s Job Satisfaction in a Private Organization
- ปริ ญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)
มหาวิ ทยาลัยธุรกิ จบัณฑิ ตย์
ศิ ษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผูใ้ ห้บริการสังคม
Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA
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Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer
DDI-Development Dimensions International (Thailand)
Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY



 อัตราค่าลงทะเบียน/1 ท่าน

(รวมค่าวิทยากร เอกสารการอบรม อาหารกลางว ัน เครือ
่ งดืม
่ -อาหารว่างตลอดการ
อบรม วุฒบ
ิ ัตร)
ั
ค่าอบรมสมมนา/ว
ัน
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
ราคาสุทธิ
VAT 7%
3%
ค่าอบรม 2 ว ัน/1 ท่าน

6,900

483

(207)

7,176

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
่ บัญชี หจก.โปรเฟสชัน
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
ื่ บริษัทของท่าน และชือ
่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2
ชําระด ้วยเช็คบริษัท สัง่ จ่าย หจก.โปรเฟสชัน
Solution Ltd, Partnership)
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0103553030100
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชัน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)

Professional Training Solution

086-8929330

Page 4

