Course:

Effective Training for the Trainer
การเป็ นวิ ทยากรมื ออาชี พ
Duration:

2 Days (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
ผู้ที่ จ ะก้ า วสู่ก ารเป็ นวิ ท ยากรมื อ อาชี พ เพื่ อ ถ่ ายทอดความรู้ ความคิ ด และประสบการณ์ ให้ กับ ผู้อื่ น จนได้ รับ การยอมรั บ
จาเป็ นต้ องมีทกั ษะด้ านการนาเสนอ การสือ่ สาร การโน้ มน้ าวใจ และเทคนิคอื่นๆ อีกมากมาย หลักสูตรนี ้จัดขึ ้นเพื่อพัฒนาผู้เข้ าอบรมให้
มีทกั ษะในการเป็ นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีไปยังผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและนาไปประยุกต์ใช้ ในการ
ทางานของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ การอบรม:
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรม มีทศั นคติที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการเป็ นวิทยากร
 เพื่อให้ สามารถเข้ าใจถึงขันตอน
้
กระบวนการและวิธีการต่าง ๆ ของการเป็ นวิทยากรที่ถกู ต้ อง
 เพื่อให้ ร้ ูเทคนิคต่างๆ ตังแต่
้ การออกแบบหลักสูตร การกาหนดกิจกรรม การดาเนินการสอน จนถึงขันตอนการสรุ
้
ปติดตาม
ประเมินผล
 เพื่อให้ สามารถพัฒนาตนเองได้ ถกู ต้ องตามขันตอน
้
รวมทังวิ
้ ธีการค้ นพบตนเอง และสามารถพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นวิทยากรที่มี
เอกลักษณ์พิเศษโดดเด่น น่าสนใจ เฉพาะตัว
 เพื่อให้ สามารถเป็ นวิทยากรให้ กบั หน่วยงานของตนเอง และก้ าวสูก่ ารเป็ นมืออาชีพที่ได้ รับการยอมรับได้ อย่างแท้ จริ ง
หัวข้ อการอบรม:
 บันไดลับ 10 ขัน้ เส้ นทางสู.่ ..การเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
 เทคนิคการขจัดความประหม่า และการพัฒนาพื ้นฐานทางการพูดสาหรับวิทยากร
 กลยุทธ์ส…
ู่ การเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
 บทบาทและหน้ าที่ในฐานะวิทยากร (บันไดขันที
้ ่ 1 และ 2)
 หน้ าที่ 3 ความคาดหวัง 4 มีคณ
ุ สมบัติพื ้นฐาน 5 มีทกั ษะ 6 (บันไดลับขันที
้ ่ 3 – 6)
 เทคนิคการนาเสนอหัวใจของการเป็ นวิทยากร
 ข้ อควรพิจารณาสาหรับการเป็ นวิทยากร
 การออกแบบหลักสูตรและวิธีการนาเสนอให้ นา่ สนใจ
 การเตรี ยมการ “ 7 วิธีการเตรี ยมตัว ป้องกันการเดินทางสูค่ วามตายของมืออาชีพ ” (บันไดขันที
้ ่ 7)
“ 8 เคล็ดลับวันบรรยาย ” (บันไดขันที
้ ่ 8)
 กลยุทธ์การสร้ างบรรยากาศห้ องอบรมให้ เป็ นแดนสวรรค์สาหรับผู้ฟัง
 เทคนิคการออกแบบกิจกรรมประกอบการอบรม
 เทคนิคการเลือกสือ่ การพัฒนาสือ่ และการใช้ สอื่ ที่ไม่ธรรมดา
 เทคนิคการสร้ างบรรยากาศที่โดนใจได้ ความรู้สกึ
 เทคนิคการโน้ มน้ าวจิตใจแบบผูกมัด
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 9 เทคนิคการตอบคาถาม ที่ใครก็เบรกไม่อยู่ (บันไดขันที
้ ่ 9)
 10 ข้ อบกพร่องของการเป็ นวิทยากร (บันไดขันที
้ ่ 10)
 กิจกรรมประกอบการอบรมและกิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ ทุกช่วงการบรรยาย
รูปแบบการอบรม:
 กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ ที่แปลกใหม่ สนุกสนานเป็ นกันเอง เน้ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ในการแสดงออก
 รูปแบบการฝึ กอบรม เป็ นการฝึ กอบรมแบบเข้ ม คือรับฟังการบรรยาย และฝึ กปฏิบตั ิอย่างจริ งจังตามกิจกรรมที่กาหนด ตามลาดับ
โดยเน้ นบรรยากาศที่สนุกสนานเป็ นกันเองและส่งเสริ มการแสดงออกให้ กบั ผู้เข้ ารับการอบรม
 WORK SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAYING
 การฝึ กปฏิบตั ิจริงแต่ละกิจกรรม ที่เน้ นย ้าสูค่ วามเป็ นวิทยากรมืออาชีพ ข้ อเสนอแนะจากวิทยากรเป็ นรายบุคคล อย่างสร้ างสรรค์
เหมาะสาหรับ:
 วิทยากรทังภายในองค์
้
กรและภายนอกองค์กร ผู้ที่ทางานด้ านการบรรยาย ผู้บริ หารระดับกลางและระดับสูง รวมทังผู
้ ้ ที่สนใจพัฒนา
กลยุทธ์ด้านการจัดการฝึ กอบรม เพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการก้ าวเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพในอนาคต
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
การศึกษา:
 ระดับปริ ญญาเอก ด้ านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES
และ O.D. INSTITUE OHIO, USA
ประสบการณ์ การทางาน:
 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ ที่ เป็ นทังนั
้ กคิด นักวิชาการ นักปฏิบตั ิ นักอบรม นักกิจกรรม นักพูด นักสื่อสารมวลชน ในคน
เดียวกัน มีประสบการณ์ทางานโดยตรงทังภาครั
้
ฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่
 เป็ นผู้ชานาญการในการฝึ กอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในหลักสูตรด้ านต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นา การบริ หาร วัฒนธรรม
องค์กร การจัดการ การขาย การบริ การ การตลาด การสือ่ สาร การปรับทัศนคติและแนวคิด การปลุกพลังและการสร้ างแรงบันดาลใจ
การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด Team Building กิจกรรม Walk Rally สมัยใหม่ ฯลฯ
 เป็ นวิทยากรและที่ปรึกษาในการออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมสัมมนาให้ กบั หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนมากว่า 25 ปี
 เป็ นที่ปรึกษาและวางแผนในการพัฒนาและการปฏิรูปองค์กร
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วัน เวลา สถานที่ และค่ าใช้ จ่าย ในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้ าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้ าร่ วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่ า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 12,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ 7%)
2. เข้ าร่ วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 10,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork

ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย
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แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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