
เน้ือหาการเรียนรู้เวลา 09:00-16:00 น.

1. บทบาทหน้าที่ของวิทยากรและคณุสมบัติของวิทยากรภายในองค์กร
• ธรรมชาติของมนุษย์ในการเรียนรู้
• ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของคนในองค์กร

3. เป้าหมายของการฝึกอบรมและหลักการถ่ายทอดส าหรบัวิทยากร
4. ขั้นตอนที่ส าคัญของการเตรียมการส าหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
5. การสร้างบรรยากาศที่ดี ปัจจยัส าคัญสู่ความส าเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้
6. ทักษะการพูดและการสือ่สารส าหรับการเป็นวิทยากร

- น้ าเสียง      - ค าพูด     - ภาษาท่าทาง
7.  เทคนิคการใช้สื่อประกอบการสอนให้น่าสนใจ

• ประเภทของสื่อมอีะไรบ้าง
• ท าไมต้องใช้สื่อประกอบการสอน
• ข้อดี – ข้อเสีย ของสื่อแต่ละประเภท
• เกณฑ์ในการเลือกใช้สื่อใหน้่าสนใจ

8.  ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นวิทยากร
• การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• การเปิด/ปิดให้ประทับใจ
• เทคนิคในการรับมือกบัค าถามจาก ผู้เข้าอบรม/ผู้ฟัง
• เทคนิคการรับมือกับความตื่นเต้น

9.   การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับวิทยากร
10.  Workshop : การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและการจัดท าแผนการสอน 
11.  Workshop : ฝึกปฎิบัติการสอนเป็นรายบุคคล  

วัตถปุระสงค์การเรียนรู้ 
1. เพื่อได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
2. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเป็นวิทยากรที่ดี ตลอดจนสามารถใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรภายในองค์กรให้มีความสามารถด าเนินการฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กรที่สอดคล้องกัน อันจะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพใน
การท างานทั้งองค์กร

หลกัสตูร Train the Trainer : การเปน็วทิยากรแบบมอือาชีพ

วิทยากร
อ. อิทธินันท์  สันทัศ   

วิทยากรและท่ีปรึกษาอิสระด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

หลกัสตูรน้ีส ำหรบั
พนกังานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นวทิยากรภายในของบรษิทั ฯ 

วันท่ี 10-11 มีนาคม 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ

สอบถามและส ารองที่
Tel: 085-9386299 ,02-4646524

 Fax.02-9030080 ตอ่ 4326
info@perfecttrainingandservice.com
www.perfecttrainingandservice.com

หลักสตูร 2 วัน
            การฝึกอบรมเป็นวธิีการในการพัฒนา “คน” ที่ดทีี่สุดอีกวธิีหนึ่ง และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการที่ดีและเป็นระบบ  
โดยวทิยากรต้องมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ ฝึกอบรมและแนวคิดเก่ียวกบัการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง  จึงจะท าใหก้ารฝกึอบรมดังกล่าวบรรลุ
วัตถปุระสงค์อยา่งมีประสิทธิผล  ปญัหาประการหนึ่งส าหรับผู้ทีเ่ป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานทีป่ฏิบัต ิ
คือการขาดความรู้และความช านาญดา้นเทคนิควธิีการถ่ายทอดความเข้าใจในลักษณะการเรยีนรู้ของผู้เขา้อบรมการเตรียมแผนการสอน และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ท าให้เปน็อุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมที่ก าหนด  
          ดังนัน้บริษัท ฯ การจึงจ าเป็นต้องสร้างวิทยากรขึ้นเองภายในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการประหยดัคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้วยเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัขององค์กร กลยทุธท์ี่ส าคญัในการพัฒนาศกัยภาพในการท างานให้เกดิประโยชนส์ูงสุดกบัองค์กร ก็คือ การ
เป็นผูถ้่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเขา้ใจขั้นตอนการท างาน ปัญหาและอุปสรรคในองค์กรดังนัน้เพ่ือเป็นการถา่ยทอดความรู้มีจิตวิทยา 
และทักษะ ทีเ่หมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรที่จะสนับสนุนให้การฝึกอบรมประสบความส าเร็จด้วยดี     นอกจากนี้หลักสูตรยังได้
บรรจุเนื้อหาการอบรมเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการฝึกปฏิบตัิการเป็นวิทยากร และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ออกความ
คิดเห็นและมีกิจกรรม  ท าให้เกิดความสนุกสนานและประทับใจ  ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้สาระที่เต็มเปี่ยมและสามารถน าไปใช้ในการท างานเพ่ือสร้าง
ความรู้สึกที่ดี ๆ ในการท างานได้ในระดับหนึ่ง  และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อีกด้วย

รูปแบบการเรียนรู้
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม

(Participative Technique)การ
จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและ

การจัดท าแผนการสอน



อตัราคา่ลงทะเบยีน

ราคาปกตทิา่นละ 8,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 8,560 บาท

สมคัรกอ่นวันที ่3 มนีาคม 2558            ทา่นละ 7,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่)
  

 เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้

ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลกัสตูร

ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบนัทกึหกัคา่ใชจ้า่ยทางบญัชไีด ้200 %

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน

แบบฟอรม์ส าหรับลงทะเบยีนเพือ่เขา้ร่วมสมัมนา

       ชือ่หน่วยงาน / บรษัิท......................................................................................................................

        
       ทีอ่ยูบ่รษัิท....................................................................................................................................

                  
                  1. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

                  
                  2. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

                   โทรศพัท ์...............................  ตอ่ ........................................ โทรสาร ....................................

บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนิง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั ทีอ่ยู ่16/54 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน 

กรงุเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  E-mail :info@perfecttrainingandservice.com

 เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0735553003036

 เช็คขดีครอ่มสัง่จา่ย บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนิง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา พทุธมณฑล  สาย 4  เลขทีบ่ญัช ี 391-211414-7

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวนังาน 10 วนั บรษัิทฯ จะหักคา่ธรุการ 
รอ้ยละ 15 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวนังาน 7 วนั บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร

   นอกเหนือจากนี้แลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ การจองมผีลเมือ่ช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้และโปรดแฟ็กซใ์บ Pay-in 
   เพือ่เป็นหลักฐานในการส ารองทีน่ั่ง

หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ


