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หลกัสูตร : Train-the-Trainer สร้างวทิยากรมืออาชีพ 
 

วันที ่21 มนีาคม 2565 
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล กรงุเทพฯ สขุมุวทิ 20 

 
ท่ีมา 

 การพัฒนาวทิยากรภายในถอืวา่เป็นกลไกการขบัเคลือ่นองคก์ร วธิหีนึง่ทีจ่ะชว่ยใหอ้งคก์รมรีะบบการ

เรยีนรูอ้ยา่งยัง่ยนื เพราะวทิยากรภายใน ซึง่เป็นผูม้คีวามรูใ้นงานดอียูแ่ลว้ เมือ่มาเตมิทักษะ การถา่ยทอด 

การสือ่สารแลว้ยอ่มจะชว่ยใหเ้กดิการสรา้งคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้ในองคก์ร เทคนคิการสรา้ง

ความม ัน่ใจ การถา่ยทอดความรู ้การสรา้งความเชือ่ม ัน่ วธิแีกจ้ดุออ่นในการพูด จากวทิยากรผูม้ ี

ประสบการณ์ตรง ทา่นสามารถเรยีนรูเ้ทคนคิไดใ้น 1 วนั จากวทิยากรทีม่ปีระสบการณ์การ

ถา่ยทอดความรูม้าหลายปี 

 

เหมาะส าหรบั  ผูท้ ีต่อ้งสอนงาน ,น าเสนองาน ,หวัหนา้งาน ,พนกังานการตลาด,การขาย 

,งานบคุคล ,ฝึกอบรม,พธิกีร ฯลฯ   

หลกัการและเหตผุล : 

จากปัญหาการมพีนักงานทีไ่มส่ามารถท างานไดเ้ต็มประสทิธภิาพ และการไมก่ารถา่ยทอดงานทีเ่ป็นระบบ รวมถงึไมม่ี
บคุลากรในการถา่ยทอดอยา่งมอือาชพี 
 
  หลักสตูร Train the Trainer นี้ เป็นหลักสตูรในการสรา้งวทิยากรในองคก์ร ใหส้ามารถถา่ยทอดงานเพือ่สรา้งความรู ้
ความเขา้ใจในการท างานโดนเนน้หลักการในการน าเสนอ และศลิปะการพดูตอ่หนา้ชมุชน จนถงึการพัฒนาบคุลกิภาพ
ในระหวา่งการพดู และเทคนคิการเขยีนหลักสตูร จนสามารถกอ่ใหเ้กดิผลส าเร็จ ในการพดูแตล่ะครัง้ โดยเนน้การให ้
ความรูต้วัอยา่ง และการปฏบิตัจิรงิของผูเ้ขา้รว่มเขา้รว่มรับการอบรม  

 การพัฒนาวทิยากรภายในถอืวา่เป็นกลไกการขับเคลือ่นองคก์ร วธิหีนึง่ทีจ่ะชว่ยใหอ้งคก์รมรีะบบการเรยีนรูอ้ยา่งยั่งยนื 
เพราะวทิยากรภายใน ซึง่เป็นผูม้คีวามรูใ้นงานดอียูแ่ลว้ เมือ่มาเตมิทักษะ การถา่ยทอด การสือ่สารแลว้ยอ่มจะชว่ยให ้
เกดิการสรา้งคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้ในองคก์ร  
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วตัถปุระสงค ์: 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัทักษะพืน้ฐานในการเป็นวทิยากร 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กการพดูหนา้ชมุชน  และสรา้งบคุลกิภาพในการพดูใหม้ปีระสทิธภิาพ  
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม สามารถน าความรูค้วามเขา้ใจมาปฏบิตังิานไดจ้รงิ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 เนือ้หาการเรยีนรู ้: 

 1. องคป์ระกอบของการพดูอยา่งมอือาชพี 

2. บคุลกิทีน่่าสนใจเพือ่ดงึดดูผูฟั้ง 

3. การเขา้ถงึผูฟั้งและใหผู้ฟั้งมสีว่นรว่ม 

4. สรา้งความมั่นใจในตัวเอง 

5. ทัศนคตใินการเป็นวทิยากรทีด่ ี

6. ควบคมุวฒุภิาวะทางอารมณ์ 

7. รูจั้กควบคมุสถานการณ์ 

8. การเคลือ่นไหว การใชภ้าษาทา่ทาง 

9. บคุลกิภาพ การแตง่กาย  

10. การใชน้ ้าเสยีงและการใชส้ายตา 

11. การเตรยีมตวักอ่นการพดู 15 นาทแีรกในการสอนงาน 

12. วเิคราะหผ์ูฟั้งกอ่นน าไปสอน 

13. ศลิปะการสอนงานและเทคนคิในการน าเสนอ 

14. บคุลกิภาพการพดูหนา้ชมุชน  

15. การใชน้ ้าเสยีงศลิปะการสือ่สารอยา่งไดผ้ล 

16. สิง่ทีไ่มค่วรท าในขณะพดู  

17. workshop เทคนคิการเป็นวทิยากร 

18. เทคนคิการสรา้งอารมณข์นั 

19. เทคนคิการตอบค าถาม 

20. เทคนคิการลดความประหมา่ / ตืน่เตน้ 

 วิธีการด าเนินการ เป็นการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาทุกท่านมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ไมว่่า

เป็นกจิกรรมกลุ่ม  การระดมสมอง  การฟังการบรรยาย  และการอภปิรายแสดงความคดิเหน็ตลอดการ

สมัมนา รวมถงึการมภีาพตวัอยา่งประกอบ 

วิทยากร  อ. ประกาศิต  สพฤกษ์ศรี (บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอลค์โชวจ์งูใจให้
เหน็คณุค่า)  ผูม้ปีระสบการณ์ท างานดา้นฝึกอบรม และศกึษาในการสรา้งส านึกและทศันคตคิวามคดิไมว่่าจะเป็น
ทางดา้นการสรา้งความสมัพนัธ ์และจติวทิยาการท างาน เป็นวทิยากรใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนเป็น
อาจารยพ์เิศษสอนของมหาลยัต่างๆ เชน่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ศรปีทมุ เป็นตน้ 

 แนวทางการฝึกอบรม 

    • การบรรยายปรบัทศันคต ิ

    • ตวัอยา่ง 

    • ฝึกปฏบิตั ิ(Work Shop) 
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 ภาคทฤษฎ ี40% 

 ภาคปฏบิัต ิฝึกปฏบิัตจิรงิดว้ย Case Study 60% 

ระยะเวลา  1 วนั (09.00-16.00 น.) 
 

อตัราคา่สมัมนา 

ราคาทา่นละ 3,900 บาท+VAT 7% 273 = 4,173 บาท 

ราคาสดุพเิศษอยา่งยิง่ 

ลงทะเบยีน 2 ทา่น ทา่นละ 3,700 บาท+VAT 7% 

 ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่029-711049-6 

ชือ่บัญช ี หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 

Ltd.,Partnership) 

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 
 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 
  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสูตร : Train-the-Trainer สรา้งวทิยากรมอือาชพี 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

หมายเหตุ   

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องช าระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 
 


