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หลกัการและเหตุผล 
  

วัตถปุระสงค ์ 

1. พัฒนาเทคนคิการเป็น วทิยากร ทีด่ ี

2. เพือ่พัฒนาบคุลกิลกัษณะการเป็น วทิยากรทีด่ ี

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจ ในบาทบาท การลําดับการพูดการนําเสนอ มอบหมายงานทีด่ ี

4. เพือ่กระตุน้ สง่เสรมิ ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามมั่นใจในการเป็นวทิยากร 

5. มคีวามรู ้ความเขา้ใจหลักการตา่ง ๆ ในการเป็นวทิยากร 

6. สามารถใชเ้ทคนคิตา่ง ๆ ในการ สรา้งความมั่นใจใหก้บัตนเองและพัฒนาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

7. สามารถใชก้ลยทุธแ์ละเทคนคิตา่งๆ ในการเป็นวทิยากร เพือ่ทําใหก้ารนําเสนอมปีระสทิธภิาพ น่าสนใจและ
เป็นทีย่อมรับของผูฟั้ง 

8. สามารถโนม้นา้วใจ และชนะใจผูฟั้งได ้

9. สามารถออกแบบหลักสตูรอบรม และเขยีนหลักสตูร อบรม ได ้

กลุม่เป้าหมายผูเ้ขา้อบรม :กลุม่เป้าหมาย ผูป้ฏบิัตงิาน และ ผูส้นใจ 

การประเมนิผล :    ประเมนิการใหค้ะแนน และ การทํา Work Shop 

ลกัษณะการอบรม : บรรยายพรอ้มการทํากจิกรรมและเกมเพือ่ใหผู้อ้บรมสนุกกบัการเรยีนรู ้

Course Outline หลักสตูร : ( 9.00 – 16.00 น.) 
•บทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบ ของการเป็น วทิยากร 
•ความหมาย และ ความสําคัญเกีย่วกบั การ เป็น Training 
•คณุสมบัตขิองวทิยากรมอือาชพี 
•ศลิปะการพูดและการสือ่สารสําหรับวทิยากรมอือาชพี 
•จรรยาบรรณของวทิยากร 
•การพัฒนาบคุลกิภาพการเป็นวทิยากร 
•เริม่ตน้ดมีชียัไปกวา่ครึง่ เคล็ดลับ & เทคนคิ ในการ training อยา่งมปีระสทิธภิาพ  
Workshop : บคุลกิ วทิยากรทีด่ ี
• จรรยาบรรณวทิยากร 
• การเตรยีมโครงเรือ่ง ในการอบรม ( Course Outline)  
•หลักการสอนงาน “ทฤษฎ ีS-A-V-E” 
•การดําเนนิการสอนและแนะนํางาน (Coaching step by step)  
Workshop : เริม่ ตน้ วทิยากร 
•เทคนคิการบรรยาย (การน่ัง การยนื การเดนิ ภาษากาย การใชน้ํ้าเสยีง  
•ทักษะการใชส้ือ่ และเครือ่งมอืในการนําเสนอ 

   
หลกัสตูร Train the Trainer 

(วทิยากร ในใจ วทิยากรในฝันคณุก็ทําได)้ 
วนัท่ี 21 เมษายน 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. 
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•Training อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
• การพูดจงูใจ และชกัชวน (เพือ่ความสําเร็จของงาน)  
Workshop : การพูดตอ่ทีส่าธารณะ 
• การสรา้งบรรยากาศ และ กระตุน้ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่ม 
•การคดิ เชงิบวก (Positive Thinking) 
•แนวทางในการพัฒนาตนเองให ้เป็น Trainer ทีด่ตีอ่ๆ ไปการ แกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้เฉพาะหนา้ Workshop 
**นําเสนอ Present ** Work Shop : การจัดทําหลักสตูร “Training Want” 
วทิยากร ดร.ธเนศ  ศริกิจิ 
วธิกีารสมัมนา ในรูปแบบ Online 

การบรรยายพรอ้มยกตวัอย่างประกอบการตอบขอ้ซกัถาม 

ระยะเวลา  1 วนั (09.00-16.00 น.) 

  อัตราคา่ลงทะเบยีน 
 (รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 
VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ที่

จา่ย  3% 
ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 2,500 175 75 2,600 

 Promotion  มา 4 จ่าย 3 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330  
พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 

หลกัสตูร : Train the Trainer 

(วทิยากร ในใจ วทิยากรในฝันคณุก็ทําได)้ 

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

บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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


