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  Course: 

  Effective Training for the Trainer  
การเป็นวทิยากรมืออาชีพ 
 

Duration: 2 Days (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล:   
ผู้ที่จะก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพื่อถ่ายทอดความรู ้ความคิด และประสบการณ์ให้กับผู้อื่นจนได้รบัการยอมรับ

จ าเป็นตอ้งมีทกัษะดา้นการน าเสนอ การสือ่สาร การโนม้นา้วใจ และเทคนิคอื่นๆ อีกมากมาย หลกัสตูรนีจ้ดัขึน้เพื่อพฒันาผูเ้ขา้อบรมให้
มีทกัษะในการเป็นวิทยากรท่ีสามารถถ่ายทอดความรูท้ี่มีไปยงัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ท างานของตนไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

วตัถุประสงคก์ารอบรม: 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม มีทศันคติที่ถกูตอ้งเก่ียวกบัการเป็นวิทยากร 

 เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจถึงขัน้ตอน กระบวนการและวิธีการตา่ง ๆ ของการเป็นวิทยากรที่ถกูตอ้ง 

 เพื่อใหรู้เ้ทคนิคตา่งๆ ตัง้แตก่ารออกแบบหลกัสตูร การก าหนดกิจกรรม การด าเนินการสอน จนถงึขัน้ตอนการสรุปติดตาม 
ประเมินผล 

 เพื่อใหส้ามารถพฒันาตนเองไดถ้กูตอ้งตามขัน้ตอน รวมทัง้วิธีการคน้พบตนเอง และสามารถพฒันาไปสูก่ารเป็นวิทยากรที่มี
เอกลกัษณพ์ิเศษโดดเดน่ นา่สนใจ เฉพาะตวั   

 เพื่อใหส้ามารถเป็นวิทยากรใหก้บัหนว่ยงานของตนเอง และกา้วสูก่ารเป็นมืออาชีพที่ไดร้บัการยอมรบัไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
 

หัวข้อการอบรม: 

 บนัไดลบั 10 ขัน้ เสน้ทางสู.่..การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

 เทคนิคการขจดัความประหมา่ และการพฒันาพืน้ฐานทางการพดูส าหรบัวิทยากร 

 กลยทุธส์ู…่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ  

 บทบาทและหนา้ที่ในฐานะวิทยากร (บนัไดขัน้ที ่1 และ 2) 

 หนา้ที่ 3 ความคาดหวงั 4 มีคณุสมบตัิพืน้ฐาน 5 มีทกัษะ 6 (บนัไดลบัขัน้ท่ี 3 – 6) 

 เทคนิคการน าเสนอหวัใจของการเป็นวิทยากร  

 ขอ้ควรพิจารณาส าหรบัการเป็นวทิยากร 

 การออกแบบหลกัสตูรและวิธีการน าเสนอใหน้า่สนใจ 

 การเตรยีมการ “ 7 วิธีการเตรยีมตวั ปอ้งกนัการเดินทางสูค่วามตายของมืออาชีพ ” (บนัไดขัน้ท่ี 7) 
“ 8 เคลด็ลบัวนับรรยาย ” (บนัไดขัน้ท่ี 8) 

 กลยทุธก์ารสรา้งบรรยากาศหอ้งอบรมใหเ้ป็นแดนสวรรคส์  าหรบัผูฟั้ง  

 เทคนิคการออกแบบกิจกรรมประกอบการอบรม 

 เทคนิคการเลอืกสือ่ การพฒันาสือ่ และการใชส้ือ่ที่ไมธ่รรมดา 

 เทคนิคการสรา้งบรรยากาศที่โดนใจไดค้วามรูส้กึ 

 เทคนิคการโนม้นา้วจิตใจแบบผกูมดั  
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 9 เทคนิคการตอบค าถาม ที่ใครก็เบรกไมอ่ยู ่(บนัไดขัน้ท่ี 9) 

 10 ขอ้บกพรอ่งของการเป็นวิทยากร (บนัไดขัน้ท่ี 10) 

 กิจกรรมประกอบการอบรมและกิจกรรมฝึกปฏิบตัิ ทกุชว่งการบรรยาย  
 

รูปแบบการอบรม: 

 กิจกรรมกลุม่สมัพนัธท์ี่แปลกใหม ่สนกุสนานเป็นกนัเอง เนน้การสรา้งความเช่ือมั่นในการแสดงออก 

 รูปแบบการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมแบบเขม้ คือรบัฟังการบรรยาย และฝึกปฏิบตัิอยา่งจรงิจงัตามกิจกรรมที่ก าหนด ตามล าดบั 
 โดยเนน้บรรยากาศที่สนกุสนานเป็นกนัเองและสง่เสรมิการแสดงออกใหก้บัผูเ้ขา้รบัการอบรม  

 WORK  SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAYING   

 การฝึกปฏิบตัิจรงิแตล่ะกิจกรรม ที่เนน้ย า้สูค่วามเป็นวิทยากรมืออาชีพ ขอ้เสนอแนะจากวิทยากรเป็นรายบคุคล อยา่งสรา้งสรรค ์
 

เหมาะส าหรับ: 

 วิทยากรทัง้ภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร ผูท้ี่ท  างานดา้นการบรรยาย ผูบ้รหิารระดบักลางและระดบัสงู รวมทัง้ผูท้ี่สนใจพฒันา
กลยทุธด์า้นการจดัการฝึกอบรม เพื่อเตรยีมพรอ้มส าหรบัการกา้วเป็นผูบ้รหิารมืออาชีพในอนาคต 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั 
การศึกษา: 
 ระดบัปรญิญาเอก ดา้นการพฒันาและการปฏิรูปองคก์าร จาก CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES  

และ O.D. INSTITUE OHIO, USA   
 

ประสบการณก์ารท างาน: 
 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณท์ี่เป็นทัง้นกัคิด นกัวิชาการ นกัปฏิบตัิ นกัอบรม นกักิจกรรม นกัพดู นกัสื่อสารมวลชน ในคน

เดียวกนั มีประสบการณท์ างานโดยตรงทัง้ภาครฐัและองคก์รเอกชนขนาดใหญ่ 

 เป็นผูช้  านาญการในการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาบคุลากรทกุระดบั ในหลกัสตูรดา้นต่าง ๆ เช่น  ภาวะผูน้  า การบรหิาร วฒันธรรม
องคก์ร การจดัการ การขาย การบริการ การตลาด การสือ่สาร การปรบัทศันคติและแนวคิด การปลกุพลงัและการสรา้งแรงบนัดาลใจ 
การพฒันาบคุลกิภาพ ศิลปะการพดู Team Building กิจกรรม Walk Rally สมยัใหม ่ฯลฯ  

 เป็นวิทยากรและที่ปรกึษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาใหก้บัหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนมากวา่ 25 ปี 

 เป็นท่ีปรกึษาและวางแผนในการพฒันาและการปฏิรูปองคก์ร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991 

E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com 

 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 12,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 10,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%)  
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได ้200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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