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การเปน

ฝกอบรมในองคการ

TRAIN THE TRAINERS
“การฝกปฏิบัตินี้เปนประโยชนตอเจาหนาที่และ
ผูบริหารทุกทานที่ตองการขยายความรู และ
ทักษะใหทีมงาน ดวยการเปนวิทยากร
ฝกอบรมในองคการ”

ลดตนทุนในการพัฒนาพนักงานดวยการใชวิทยากร
ภายในองคการ
สราง “วิทยากรฝกอบรมในองคการ” เพื่อ :ใชศักยภาพของพนักงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคการ
เกิดการแบงปนความรู การกระจายความรูและทักษะให
พนักงานผูอื่น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับ
องคการ
ประหยัดงบประมาณการใช “วิทยากรจากภายนอก”
ในหลักสูตรจํานวนมากที่ “วิทยากรภายใน” นาจะทําได
ดีกวา
วัตถุประสงค
1. เพื่อเรียนรูหลักในการเปน “วิทยากรที่ดี”
2. เพื่อฝกทักษะของการเปนผูสอนและผูใหการฝกอบรม
3. เพื่อวางแผนในการเตรียมการสอนของวิทยากร
4. เพื่อใหเขาใจถึงหลักในการพูดและการบรรยายที่มี
ประสิทธิภาพ
5. เพื่อใชหลักจิตวิทยาในการเรียนรูพฤติกรรมของคน
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
ผูจัดการฝายฝกอบรม
เจาหนาที่ฝกอบรม
ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานทุทุกุ ทาน
ผูที่ตองทําหนาที่เปนวิทยากรในหนวยงานน

112
มอบวุฒิบัตร

รุนที่

นําฝกอบรมโดย

อาจารยเสนีย แดงวัง

กรรมการผูอํานวยการ
บริษัท ไอ.เอ็ม.ไอ. (ประเทศไทย) จํากัด

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 18 - วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

วิธีการฝกอบรม
1. การบรรยาย และฝกปฏิบัติ 4. การนําเสนอ
5. การประเมินผลผูเขารับ
2. การสาธิตวิธีการสอน
3. การฝกพูด และการฝกบรรยาย การฝกอบรม
พิเศษ ผูเขาอบรมหลักสูตรนี้
จะไดรับหนังสือ 2 เลม ฟรี
1. วิทยากรนอกกรอบ
ราคา
รา 190 บาท ฟรี 1 เลม
2. กว
กวาจะมาเปนวิทยากรที่ปรึกษา
ราคา
รา 170 บาท ฟรี 1 เลม

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 6,500 บาท + VAT 455 รวม 6,955 บาท / บุคคลทั่วไป 7,700 บาท + VAT 539 รวม 8,239 บาท

กําหนดการฝกอบรม

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
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 19 ธันวาคม 2561

การฝกอบรม (ตอ)
ศิลปะการพูดและการบรรยายสําหรับวิทยากร
- ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพูด
- เทคนิคและวิธีการพูดสําหรับวิทยากร
พัก/เครื่องดื่ม
ภาคปฏิบัติครั้งที่ 2
- “ศิลปะการสอน…สําหรับวิทยากร”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาคปฏิบัติครั้งที่ 3
- การใชเทคนิคตาง ๆ ในการฝกอบรม
พัก/เครื่องดื่ม
- การสรางบรรยากาศในการฝกอบรม
- ประเมินผลการฝกอบรม
ปดการฝกอบรม/มอบวุฒิบัตร

หลักสูตรฝกอบรม “การเปนวิทยากรฝกอบรมในองคการ รุนที่ 112” (วันที่ 18-19 ธ.ค. 2561)
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934 สํานักงานใหญ
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
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