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การพูด

สําหรับนักฝกอบรม
และวิทยากรมืออาชีพ

STRATEGIES OF SPEAKING
FOR TRAINING EXCELLENCE
เพือ่ ใหการพัฒนานักฝกอบรมและวิทยากรทีท่ าํ หนาทีใ่ น
องคการตาง ๆ หรือในวิชาชีพอิสระใหเกิดประสิทธิภาพ และ
สามารถใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ
และมีทักษะที่ถูกตองตามมาตรฐานเปนมืออาชีพ รวมทั้งเกิด
ความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติงานฝกอบรมและ / หรือวิทยากร
นั้น “กลยุทธการพูด” นับเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญยิ่งสําหรับ
นักฝกอบรมและวิทยากร เพื่อการพัฒนาตนเองในทักษะ
ขั้นสูงตอไปและสําหรับผูที่ประสงคตองการพัฒนาตนเอง
ใหเปนนักฝกอบรมและวิทยากรมืออาชีพ รวมทั้งยังเปนการ
สรางเสริมภาพลักษณที่ดีในหนาที่หรือวิชาชีพดังกลาวอีกทาง
หนึ่งดวย

วัตถุประสงคของหลักสูตร

ผูเขารับการฝกอบรมจะไดเรียนรูหลักการและ
กระบวนการพูดเพื่อใชในงานฝกอบรมเชิงคุณภาพ
ผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูทักษะและฝกปฏิบัติ
การพูดสําหรับการทําหนาที่เปนนักฝกอบรม และ
วิทยากรไดอยางมั่นใจ
ผูเขารับการฝกอบรมไดปรับพฤติกรรมการพูดแบบ
มืออาชีพและสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาการพูดของตนเพื่อ
สงเสริมพัฒนาวิชาชีพในงานฝกอบรมและวิทยากร
คุณลักษณะของผูเขารับการฝกอบรมที่เหมาะสม
เหมาะสําหรับนักฝกอบรม, นักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล, เจาหนาที่บุคคล, นักจัดกิจกรรมพนักงาน,
วิทยากรมือใหม หรือวิทยากรผูท ตี่ อ งการเสริมสราง
ทักษะการพูดใหมากขึ้น, พิธีกร, ผูดําเนินรายการ
และผูที่สนใจ

วิทยากร

อาจารย ณัช อุษาคณารักษ

ที่ปรึกษา และวิทยากรอิสระดานการฝกอบรมและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคการ
วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 17 - วันพฤหัสบดีที่ 18
พฤษภาคม 2560

เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรมแกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

ËÑÇ¢ŒÍ¡ÒÃ½ƒ¡เตรีÍºÃÁ
ยมกระบวนการขณะพูด

»
Pre-Test ฝกพูด
»
จุดประกายการพูดในงานฝกอบรมสมัยใหม
»
แนวคิดการพูดแบบมืออาชีพสําหรับนักฝกอบรมและวิทยากรในงาน
ฝกอบรม
»
ความสําคัญของการพูดสําหรับนักฝกอบรมและวิทยากรในงาน
ฝกอบรม
»
องคประกอบที่สําคัญของการพูด
»
เปาหมายและวัตถุประสงคของการพูดสําหรับนักฝกอบรมและวิทยากร
»
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูประสบความสําเร็จในการพูด
»
คุณลักษณะของการพูดสําหรับนักฝกอบรม/วิทยากร
»
จิตวิทยาการเรียนรูที่สําคัญสําหรับการพูด
»
ปรุงบุคลิกภาพเพื่อการพูดแบบมืออาชีพในงานฝกอบรม

ความเชื่อและทัศนคติ

การแตงกาย

ความเชื่อมั่นในตนเอง

การเคลื่อนไหวรางกาย

การจัดการกับความกลัว 
การใชภาษาและถอยคํา

ไหวพริบปฏิภาณ

การใชภาษากายประกอบการพูด

ภาวะทางอารมณ
ที่มีประสิทธิภาพ

ความคิดสรางสรรค

การใชนํ้าเสียงและจังหวะการพูด

ความรับผิดชอบ

การใชสายตา

ความจํา

การใชโสตทัศนูปกรณในการพูด

ความกระตือรือรน
»
การวางแผนการพูด
»
การเตรียมตัวกอนพูด

การวิเคราะหผูเขารับการฝกอบรม

เตรียมเนื้อหา

เตรียมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี


การออกแบบและเตรียมโครงเรื่องการพูด

การฝกซอม
»
เทคนิคการปฏิบัติตัวขณะพูด

เทคนิคการสรางความสนใจและความกระหายในการรับฟง

เทคนิคการสรางมูลคาเพิ่มใหกับการพูด

เทคนิคการแกไขปญหาเฉพาะหนาในขณะพูด

เทคนิคการฟง

เทคนิคการประเมินผลผูฟง

ขอควรระวังในขณะพูด
»
หลักการพูดสําหรับนักฝกอบรมและวิทยากรในงานฝกอบรม
สมัยใหม
»
รูปแบบการพูดที่สําคัญที่จําเปนตองรู
»
เทคนิคการพูดในงานฝกอบรม

การพูดตอนรับผูเขารับการฝกอบรม

การพูดแนะนําหลักสูตร

การพูดแนะนําวิทยากร

การพูดขอบคุณวิทยากร

การพูดสําหรับนํากิจกรรมสันทนาการหรือเกม

การพูดสําหรับเปนวิทยากร

การพูดเพื่อสรางสรรคความบันเทิง
»
สาเหตุที่ทําใหการพูดขาดประสิทธิภาพ พรอมแนวทางปองกัน
»
ปญหาที่พบในการพูดของนักฝกอบรมและวิทยากร
»
การวิพากษการฝกพูดและประเมินผลการฝกพูดรายบุคคล
»
Post-Test ฝกพูด
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1. ชื่อ-นามสกุล........................................................................... ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..

บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................
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ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

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
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3. ผูสนใจทั่วไป
4. สมาชิก
วิธกี ารชําระเงิน

7,000
6,000

490
420

210
180

7,280
6,240

7,490
6,420

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

