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1 Professional Training Solution 

  

หลกัสตูร   ทกัษะการเป็นวทิยากรองคก์ร  

          (Training for the Trainer Skills) 

วนัที ่17 สงิหาคม 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมโนโวเทล สขุมุวทิ 20 
หลักการและเหตผุล  

ผูท่ี้ปฏิบติังานเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาบุคคลากร ผูบ้ริหาร หวัหน้า งานทุกสายงาน มีหน้าท่ีท่ีจะตอ้ง

แสดงบทบาทของผูส้อน Trainer หรืออยา่งน้อยท่ีสุด ก็ตอ้งมีความสามารถในการนําเสนอ จึงมีความจาํเป็น

ท่ีจะตอ้งเรียนรู ้ฝึกทกัษะการเป็นวิทยากร หรือผูส้อน การท่ีจะเป็นวิทยากร หรือผูส้อนท่ีดี มิใช่มีเพียง Power 

point เป็นเคร่ืองมือ  มีวิชาความรู ้ความชาํนาญในเร่ืองท่ีสอนเป็นอาวุธเท่าน้ัน แต่ จะตอ้งมีเทคนิคในการ

ถ่ายทอด ตอ้งใส่ใจผูฟั้ง ทาํใหผู้ฟั้งคิดตาม และมีส่วนร่วมกบัผูส้อนตลอดเวลา 

ในการอบรมครั้งน้ี จะไดเ้รียนรูห้ลกัการเป็นวิทยากร  รวมทั้งเทคนิคท่ีหลากหลาย และคาํแนะนําท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการนําไปใชใ้นการเป็นวิทยากร หรือ ผูส้อนมืออาชีพ             
 

 วัตถปุระสงคข์องหลักสตูร 

  
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเรยีนรูก้ารเตรยีมการสอน และเขา้ใจบทบาทการเป็นวทิยากรอยา่ง

ถกูตอ้งพรอ้มมปีระสทิธภิาพ 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกทักษะการใชห้ลักการ และทกัษะการเป็นวทิยากร เพือ่ถา่ยทอดความรูไ้ด ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3. เพือ่เสรมิสรา้งความมั่นใจและเสรมิสรา้งบคุลกิภาพใหแ้กผู่เ้ขา้อบรมในการพูดตอ่ทีช่มุชน 
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หัวขอ้การสมัมนา เวลา 09.00-16.00 น. 
 
กําหนดการ 
08.30-09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00-16.00 น 
1.     บทบาทของวทิยากรและคณุสมบตัขิองนกัฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2.     การเรยีนรู ้การฝึกอบรม และการพฒันาของผูใ้หญ ่

3.     การวางแผนการสอนและการดําเนนิการสอน / การเตรยีมการสอน 

§  การตัง้วัตถปุระสงคก์ารสอนเชงิพฤตกิรรม 

§  การวางแผนการสอน /การนําเสนอ 

§  การวางแผนการสอนเพือ่ถา่ยทอดความรู ้(Knowledge Training) 

§  การวางแผนการสอนเพือ่ทกัษะ (Skill Training) 

§  การใชเ้กมและกจิกรรมนันทนาการ(Game for Training Play)  

4.     ข ัน้ตอนการสอนของวทิยากรแบบมอีอาชพี 

5.     WORKSHOP :การดําเนนิการสอนของวทิยากร (ฝึกปฏบิตั)ิ 

§  การสอนแบบบรรยาย 

§  การสอนแบบสาธติ 

§  การสอนแบบมสีว่นรว่ม 

6.     เทคนคิการฝึกอบรมสําหรบัวทิยากรองคก์ร 

§  หลักการพูดและการนําเสนอ 

§  การใชภ้าษาและการใชน้ํ้าเสยีง 

§  การสรา้งอารมณ์ขันและการกระตุน้ผูฟั้ง 

§  การดแูลและการพัฒนาบคุลกิภาพของผูส้อน /ทักษะเฉพาะตัวของTrainer 

§  การสรา้งบรรยากาศการเริม่ตน้เสนอ ระหวา่งการสอน และจบการสอนในแตล่ะครัง้ 

§  การควบคมุตนเองและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

§  จติวทิยาการโนม้นา้วและใหก้ําลังใจผูเ้ขา้ฝึกอบรม 

§  เทคนคิการฝึกอบรมทีว่ทิยากรตอ้งทราบ 

7.     การประเมนิผลและการตดิตามผลการฝึกอบรม 

      (ประเมนิและวจิารณ์เป็นรายบคุคล เพือ่เพิม่มมุมองในการปรับปรงุและพฒันาตนเอง) 
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วทิยากร ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเทีย่ง  

 Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER 
 กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย (2002-2008) 
 ทีป่รกึษาอสิระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสมัพันธล์กูคา้ดว้ยกระบวนการ 

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center 

 กรรมการทีป่รกึษาดา้นพัฒนาบคุลากร ชมรมบรหิารงานบคุคลเชยีงใหม ่
 ทีป่รกึษาสมาคมโรงแรมเชยีงใหม ่(THA in Chiangmai) 
 ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบหลกัสตูร และเครือ่งมอืสาํหรับการพัฒนาบคุลากรมากกวา่ 10 ปี 

อดตี ทีป่รกึษาอาวโุสดา้นพัฒนาบคุลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)  

        ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาบคุลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.) 

        ผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน) 

 

อัตราคา่ลงทะเบยีน 

    (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3% ราคาสทุธ ิ

    ราคาทา่นละ        3,900 273 (117) 4,056 

สมคัร 2 ทา่น ๆ ละ       3,500 245 (105) 3,640 

                      มอบใบประกาศนยีบตัรโดย: สถาบนัโปรเฟสช ัน่แนล เทรนนิง่ โซลูช ัน่  

วธิกีารชําระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี info.ptstraining@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

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

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลขูั่น   

เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

ทกัษะการเป็นวทิยากรองคก์ร  (Training for the Trainer Skills) 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@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: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะตอ้งชาํระ 50% ของราคา

ค่าสมัมนาค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

mailto:ptstraining3@gmail.com%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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