
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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Train the Professional Trainer 
พัฒนาทักษะใหเ้ป็นนักฝึกอบรมมอือาชพี  

 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัZน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีZมากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 

 

26-27 เมษายน 2561 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีZจัดอบรมอาจเปลีZยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 
        ในโลกของการแข่งขันทีZรุนแรงเช่นนีb พนักงานคือ หัวใจหลักของการสรา้งงานและการขับเคลืZอนองค์กร 
Trainer คอืผูท้ีZมคีวามสาํคัญยิZงในการสรา้งและพัฒนาความรูค้วามสามารถ รวมทั bงทักษะความชํานาญใหแ้กพ่นักงาน
ในองคก์ร ดังนัbน งานหลักงานหนึZงของการเป็น Trainer คือ การเป็นนักฝึกอบรมทีZดี และ เป็นนักพัฒนาดา้นการ
ฝึกอบรม และสามารถศกัยภาพของพนักงานใหไ้ปสูจุ่ดสงูสดุ 
 
        หลักสูตรนีbจงึไดพั้ฒนาขึbนมาเพืZอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บความรู ้เทคนคิและเรียนรูป้ระสบการณ์ในการ
พัฒนาและสรา้งใหเ้ป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพ ทั bงในดา้นความเขา้ใจเรืZองหลักสูตรและการฝึกอบรม เทคนิคการ
ฝึกอบรม การพัฒนาตนเองใหเ้ป็นนักฝึกอบรมทีZด ีรวมทั bงการทํากจิกรรม เพืZอพัฒนาใหเ้ป็นนักฝึกอบรมมอือาชพี เมืZอ
จบการอบรมผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูเ้รืZองการเป็นนักฝึกอบรมทีZดไีดอ้ย่างสัมฤทธิgผลดว้ย
ตนเอง 
 
วตัถปุระสงค:์   

 
1. เพืZอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืZองการเป็นนักฝึกอบรมทีZด ี
2. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีZไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งตนเอง ใหเ้ป็นนักฝึกอบรมมอือาชพี ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
วนัที�หนึ�ง 
 

1. ขอ้ตกลงและการเตรยีมพรอ้ม 

• เปิดการอบรม 
• แนะนําโปรแกรมการอบรม 
• ประเมนิผลกอ่นฝึกอบรม 

 2.  หลกัเบื@องตน้ในการเป็นวทิยากร 
• กระบวนการฝึกอบรม 
• วเิคราะหบ์ทบาทการเป็นวทิยากร 
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• กระบวนการเรยีนรู ้
• กระบวนการพัฒนาบคุลกิภาพ 
• ฝึกปฏบิัตเิพืZอความเชืZอมัZนในตนเองทกุคน 
• หลักการพดูสําหรับวทิยากร 
• การเตรยีมเนืbอหาเพืZอนําเสนอ 
•     ฝึกปฏบัิตกิารใชเ้สยีง  ความคลอ่ง 
• ฝึกปฏบิัตเิรยีนรูค้วามตอ้งการของผูเ้ขา้รับการอบรม 
 

วนัที�สอง 
3. .  กระบวนการและวธิกีารฝึกอบรม 

• วธิกีารฝึกอบรมทีZมปีระสทิธภิาพ 
• วเิคราะหปั์จจัยแหง่ความสําเร็จของวธิกีารฝึกอบรมทีZมปีระสทิธภิาพ 
• เทคนคิการสรา้งบรรยากาศในหอ้งอบรมและสรา้งอารมณข์ัน 
• ฝึกปฏบิัตวิธิกีารอบรมทีZมปีระสทิธภิาพ 
• ฝึกปฏบิัตทิบบาทเป็นวทิยากรจรงิ 
• ประเมนิผลหลังการฝึกอบรม 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 26-27 เมษายน 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 8,000.00 560.00 240.00 8,320.00 8,560.00 
สมาชกิ HIPO 7,800.00 546.00 234.00 8,112.00 8,346.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 11 เมษายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 7,800.00 546.00 234.00 8,112.00 8,346.00 
สมาชกิ HIPO 7,400.00 518.00 222.00 7,696.00 7,918.00 
 
 วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีb 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีZ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีZ 014-2-63503-8 

          ชืZอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีZ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืZอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืZอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัZงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั 
3.  หัก ณ ทีZจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีZไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com,www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทักษะเฉพาะทาง, พัฒนาทักษะใหเ้ป็นนักฝึกอบรมมอือาชพี, Train, Trainer 


