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  Course: 

  Effective Training for the Trainer  
การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
 

Duration: 2 Days (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล:   
ผู้ ที่จะก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ให้กับผู้ อื่นจนได้รับการยอมรับ

จ าเป็นต้องมีทกัษะด้านการน าเสนอ การสือ่สาร การโน้มน้าวใจ และเทคนิคอื่นๆ อีกมากมาย หลกัสตูรนีจ้ดัขึน้เพื่อพฒันาผู้ เข้าอบรมให้
มีทักษะในการเป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีไปยังผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานของตนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

วัตถปุระสงค์การอบรม: 

 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรม มีทศันคติที่ถูกต้องเก่ียวกบัการเป็นวิทยากร 

 เพื่อให้สามารถเข้าใจถงึขัน้ตอน กระบวนการและวิธีการต่าง ๆ ของการเป็นวิทยากรที่ถูกต้อง 

 เพื่อให้รู้เทคนิคต่างๆ ตัง้แต่การออกแบบหลกัสตูร การก าหนดกิจกรรม การด าเนินการสอน จนถงึขัน้ตอนการสรุปติดตาม 
ประเมินผล 

 เพื่อให้สามารถพฒันาตนเองได้ถกูต้องตามขัน้ตอน รวมทัง้วิธีการค้นพบตนเอง และสามารถพฒันาไปสูก่ารเป็นวิทยากรที่มี
เอกลกัษณ์พิเศษโดดเด่น น่าสนใจ เฉพาะตัว   

 เพื่อให้สามารถเป็นวิทยากรให้กบัหน่วยงานของตนเอง และก้าวสู่การเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับได้อย่างแท้จริง 
 

หัวข้อการอบรม: 

 บนัไดลบั 10 ขัน้ เส้นทางสู.่..การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

 เทคนิคการขจดัความประหม่า และการพฒันาพืน้ฐานทางการพดูส าหรับวิทยากร 

 กลยทุธ์สู่…การเป็นวิทยากรมืออาชีพ  

 บทบาทและหน้าที่ในฐานะวิทยากร (บนัไดขัน้ที่ 1 และ 2) 

 หน้าที่ 3 ความคาดหวงั 4 มีคณุสมบติัพืน้ฐาน 5 มีทกัษะ 6 (บนัไดลบัขัน้ที่ 3 – 6) 

 เทคนิคการน าเสนอหวัใจของการเป็นวิทยากร  

 ข้อควรพิจารณาส าหรับการเป็นวิทยากร 

 การออกแบบหลกัสตูรและวิธีการน าเสนอให้น่าสนใจ 

 การเตรียมการ “ 7 วิธีการเตรียมตัว ป้องกนัการเดินทางสู่ความตายของมืออาชีพ ” (บนัไดขัน้ที่ 7) 
“ 8 เคลด็ลบัวนับรรยาย ” (บนัไดขัน้ที่ 8) 

 กลยทุธ์การสร้างบรรยากาศห้องอบรมให้เป็นแดนสวรรค์ส าหรับผู้ ฟัง  

 เทคนิคการออกแบบกิจกรรมประกอบการอบรม 

 เทคนิคการเลอืกสือ่ การพฒันาสือ่ และการใช้สือ่ที่ไม่ธรรมดา 

 เทคนิคการสร้างบรรยากาศที่โดนใจได้ความรู้สกึ 

 เทคนิคการโน้มน้าวจิตใจแบบผูกมดั  
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 9 เทคนิคการตอบค าถาม ที่ใครก็เบรกไม่อยู่ (บนัไดขัน้ที่ 9) 

 10 ข้อบกพร่องของการเป็นวิทยากร (บนัไดขัน้ที่ 10) 

 กิจกรรมประกอบการอบรมและกิจกรรมฝึกปฏิบติั ทกุช่วงการบรรยาย  
 

รูปแบบการอบรม: 

 กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ที่แปลกใหม่ สนุกสนานเป็นกนัเอง เน้นการสร้างความเชื่อมัน่ในการแสดงออก 

 รูปแบบการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมแบบเข้ม คือรับฟังการบรรยาย และฝึกปฏิบติัอย่างจริงจงัตามกิจกรรมที่ก าหนด ตามล าดบั 
 โดยเน้นบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกนัเองและสง่เสริมการแสดงออกให้กบัผู้ เข้ารับการอบรม  

 WORK  SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAYING   

 การฝึกปฏิบติัจริงแต่ละกิจกรรม ที่เน้นย า้สูค่วามเป็นวิทยากรมืออาชีพ ข้อเสนอแนะจากวิทยากรเป็นรายบคุคล อย่างสร้างสรรค์ 
 

เหมาะส าหรับ: 

 วิทยากรทัง้ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ผู้ที่ท างานด้านการบรรยาย ผู้บริหารระดบักลางและระดบัสงู รวมทัง้ผู้ที่สนใจพฒันา
กลยทุธ์ด้านการจัดการฝึกอบรม เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการก้าวเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จ ากัด 
การศึกษา: 

 ระดบัปริญญาเอก ด้านการพฒันาและการปฏิรูปองค์การ จาก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES  
และ O.D. INSTITUE OHIO, USA   
 

ประสบการณ์การท างาน: 

 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ที่เป็นทัง้นักคิด นักวิชาการ นักปฏิบัติ นักอบรม นักกิจกรรม นักพูด นกัสื่อสารมวลชน ในคน
เดียวกนั มีประสบการณ์ท างานโดยตรงทัง้ภาครัฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ 

 เป็นผู้ช านาญการในการฝึกอบรมสมัมนาพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในหลกัสตูรด้านต่าง ๆ เช่น  ภาวะผู้น า การบริหาร วฒันธรรม
องค์กร การจดัการ การขาย การบริการ การตลาด การสือ่สาร การปรับทศันคติและแนวคิด การปลกุพลงัและการสร้างแรงบนัดาลใจ 
การพฒันาบคุลกิภาพ ศิลปะการพดู Team Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม่ ฯลฯ  

 เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาให้กบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนมากว่า 25 ปี 

 เป็นที่ปรึกษาและวางแผนในการพฒันาและการปฏิรูปองค์กร  
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วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
 

วนัที่ 28-29 มกราคม 2564 เวลา  09.00 – 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 12,500 บาท (ราคานีย้ังไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชมุ Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face Application   

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 10,500 บาท (ราคานีย้ังไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%)  
 
ส าหรับรายละเอียดเิิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 
 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (ิระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม ิ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 
สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาิเยี่ยมโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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