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การเปน

วิทยากร

มอบวุฒิบัตร

ฝกอบรมในองคการ
TRAIN THE TRAINERS

“การฝกปฏิบตั นิ เี้ ปนประโยชนตอเจาหนาที่
และผูบริหารทุกทานที่ตองการขยายความรู
และทักษะใหทีมงาน ดวยการเปนวิทยากร
ฝกอบรมในองคการ”

ลดตนทุนในการพัฒนาพนักงาน
ดวยการใชวิทยากรภายในองคการ
สราง “วิทยากรฝกอบรมในองคการ” เพื่อ :ใชศักยภาพของพนักงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ
เกิดการแบงปนความรู การกระจายความรูแ ละทักษะใหพนักงาน
ผูอื่นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับองคการ
ประหยัดงบประมาณการใช “วิทยากรจากภายนอก” ในหลักสูตร
จํานวนมากที่ “วิทยากรภายใน” นาจะทําไดดีกวา
วัตถุประสงค
1. เพื่อเรียนรูหลักในการเปน “วิทยากรที่ดี”
2. เพื่อฝกทักษะของการเปนผูสอนและผูใหการฝกอบรม
3. เพื่อวางแผนในการเตรียมการสอนของวิทยากร
4. เพื่อใหเขาใจถึงหลักในการพูดและการบรรยายที่มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อใชหลักจิตวิทยาในการเรียนรูพฤติกรรมของคน

นําฝกอบรมโดย

อาจารยเสนีย แดงวัง

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
ผูจัดการฝายฝกอบรม
เจาหนาที่ฝกอบรม
ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตาม
สายงานทุกทาน
ผูที่ตองทําหนาที่เปนวิทยากรใน
หนวยงาน
วิธีการฝกอบรม
1. การบรรยาย และฝกปฏิบัติ
2. การสาธิตวิธีการสอน
3. การฝกพูด และ
การฝกบรรยาย
4. การนําเสนอ
5. การประเมินผลผูเขารับ
การฝกอบรม

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 4 - วันพุธที่ 5 เมษายน 2560

กรรมการผูอํานวยการ
เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
บริษัท ไอ.เอ็ม.ไอ. (ประเทศไทย) จํากัด
โรงแรม อมารี บูเลอวารด (สุขุมวิท ซอย 5)

กําหนดการฝกอบรม

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
เวลา
08.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 น. กลาวเปดการฝกอบรม
ชี้แจงและแนะนํา
- ความสําคัญของการเปนวิทยากรฝกอบรมที่ดี
- ปจจัยของการเปนวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ
10.30 น.
พัก/เครื่องดื่ม
10.45 น. - จรรยาบรรณของการเปนวิทยากร
- หนาที่และความรับผิดชอบของการเปน
วิทยากร
12.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - หลักการวางแผนและการเตรียมการสอน
- ขั้นตอนการวางแผนเพื่อเตรียมการสอน
ใหไดผล
14.30 น.
พัก/เครื่องดื่ม
14.45 น. ภาคปฏิบัติครั้งที่ 1
- การเขียนแผนการฝกอบรม
16.30 น.
พักการฝกอบรม

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560

การฝกอบรม (ตอ)
ศิลปะการพูดและการบรรยายสําหรับวิทยากร
- ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพูด
- เทคนิคและวิธีการพูดสําหรับวิทยากร
พัก/เครื่องดื่ม
ภาคปฏิบัติครั้งที่ 2
- “ศิลปะการสอน…สําหรับวิทยากร”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาคปฏิบัติครั้งที่ 3
- การใชเทคนิคตาง ๆ ในการฝกอบรม
พัก/เครื่องดื่ม
- การสรางบรรยากาศในการฝกอบรม
- ประเมินผลการฝกอบรม
ปดการฝกอบรม/มอบวุฒิบัตร
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1. ชื่อ-นามสกุล........................................................................... ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม + VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
7,500
525
225
6,500
455
195

รวมจายสุทธิ
7,800
6,760

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
8,025
6,955

¾ÔàÈÉ ¼ÙŒà¢ŒÒÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙμÃ¹Õé ¨Ðä´ŒÃÑºË¹Ñ§Ê×Í 2 àÅ‹Á ¿ÃÕ
1. ÇÔ·ÂÒ¡Ã¹Í¡¡ÃÍº ÃÒ¤Ò 190 ºÒ· ¿ÃÕ 1 àÅ‹Á
2. ¡Ç‹Ò¨ÐÁÒà»š¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã·Õè»ÃÖ¡ÉÒ ÃÒ¤Ò 170 ºÒ· ¿ÃÕ 1 àÅ‹Á
วิธกี ารชําระเงิน

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

