
วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 4 - วันพฤหัสบดีที่ 5 
พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00-16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.) 
โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)

คุณลักษณะของผู�เข�ารับการฝ�กอบรมท่ีเหมาะสม
เหมาะสําหรับนักฝกอบรม, นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล, 

เจาหนาท่ีบุคคล, นักจัดกิจกรรมพนักงาน, วิทยากรมือใหม หรือ

วิทยากรผูที่ตองการเสริมสรางทักษะการพูดใหมากข้ึน, พิธีกร, 

ผูดําเนินรายการ และผูที่สนใจ

วิทยากร

อาจารย�ณัช อุษาคณารักษ�
ที่ปรึกษา และวิทยากรอิสระดานการฝกอบรม

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคการ

การพูด
สําหรับนักฝ�กอบรม 
และวิทยากรมืออาชีพ

กลยุทธ� 

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 6,700 บาท + VAT 469 รวม 7,169 บาท / บคุคลท่ัวไป 7,700 บาท + VAT 539 รวม 8,239 บาท
ชาํระเงินก�อนวนัท่ี 28 ต.ค. 2563 ลด 500 บาท

www.hrcenter.co.th

รุ�นท่ี  48
หลักสูตร 2 วัน 
มอบวุฒิบัตร

ทักษะการพูดท่ีเปนมืออาชีพชวยสรางความม่ันใจ
ใหกับวิทยากรและผูฟง จึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีจะ

สรางความสําเร็จในอาชีพน้ี ไมวาจะเปนวิทยากร

ภายในองคกรหรือวิทยากรอิสระ

การเพ่ิมพูนทักษะและเรียนรูจุดดี จุดปรับปรุง และ
เทคนิคตาง ๆ จึงเปนสิ่งท่ีนักฝกอบรมควรพัฒนา

อยูตลอดเวลา

หลักสูตรนี้เนนใหผูเรียนไดรูหลักการและ
กระบวนการพูด โดยเนนวาทุกทานจะไดฝกปฏิบัติ 
พรอมรับคําแนะนําจากวิทยากรอยางใกลชิด
เปนกันเอง



หลักสูตรฝกอบรม “กลยุทธการพูดสําหรับนักฝกอบรมและวิทยากรมืออาชีพ รุนท่ี 48” (วันท่ี 4-5 พ.ย. 2563)

» Pre-Test  ฝกพูด
» แนวคิดการพูดแบบมืออาชีพสําหรับนักฝกอบรมและวิทยากรในงานฝกอบรม
» ความสําคัญของการพูดสําหรับนักฝกอบรมและวิทยากรในงานฝกอบรม
» องคประกอบท่ีสําคัญของการพูด

» เปาหมายและวัตถุประสงคของการพูดสําหรับนักฝกอบรมและวิทยากร
» คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูประสบความสําเร็จในการพูด
» คุณลักษณะของการพูดสําหรับนักฝกอบรม/วิทยากร
» จิตวิทยาการเรียนรูที่สําคัญสําหรับการพูด

» ปรุงบุคลิกภาพเพ่ือการพูดแบบมืออาชีพในงานฝกอบรม

 ความเช่ือและทัศนคติ
 ความเช่ือมั่นในตนเอง
 การจัดการกับความกลัว
 ไหวพริบปฏิภาณ
 ภาวะทางอารมณ

» การวางแผนการพูด
» การเตรียมตัวกอนพูด
» การวิเคราะหผูเขารับการฝกอบรม
» เตรียมเน้ือหา

 การแตงกาย
 การเคล่ือนไหวรางกาย
 การใชภาษาและถอยคํา
 การใชภาษากายประกอบการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ

 ความคิดสรางสรรค
 ความรับผิดชอบ
 ความจํา
 ความกระตือรือรน

» ปรุงบุคลิกภาพเพ่ือการพูดแบบมืออาชีพในงานฝกอบรม (ตอ)

 การใชนํ้าเสียงและจังหวะการพูด
 การใชสายตา
 การใชโสตทัศนูปกรณในการพูด

 เตรียมสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี
 เตรียมกระบวนการขณะพูด
 การออกแบบและเตรียมโครงเร่ืองการพูด
 การฝกซอม
 เทคนิคการปฏิบัติตัวขณะพูด
 เทคนิคการสรางความสนใจและความกระหายในการรับฟง

 เทคนิคการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับการพูด
 เทคนิคการแกไขปญหาเฉพาะหนาในขณะพูด
 เทคนิคการฟง 
 เทคนิคการประเมินผลผูฟง
 ขอควรระวังในขณะพูด
 หลักการพูดสําหรับนักฝกอบรมและวิทยากรในงานฝกอบรมสมัยใหม
 รูปแบบการพูดท่ีสําคัญท่ีจําเปนตองรู
 เทคนิคการพูดในงานฝกอบรม

 การพูดตอนรับผูเขารับการฝกอบรม
 การพูดแนะนําหลักสูตร
 การพูดแนะนําวิทยากร
 การพูดขอบคุณวิทยากร
 การพูดสําหรับนํากิจกรรมสันทนาการหรือเกม
 การพูดสําหรับเปนวิทยากร

 การพูดเพ่ือสรางสรรคความบันเทิง
 สาเหตุที่ทําใหการพูดขาดประสิทธิภาพ พรอมแนวทางปองกัน
 ปญหาท่ีพบในการพูดของนักฝกอบรมและวิทยากร
 การวิพากษการฝกพูดและประเมินผลการฝกพูดรายบุคคล
 Post-Test ฝกพูด

09:00 -
10:30 น.

12:00 - 13:00 น. พักเที่ยง

14:30 - 14:45 น. พักรับประทานของว�าง

10:45 -
12:00 น.

13:00 -
14:30 น.

14:45 -
16:00 น.

10:30 - 10:45 น. พักรับประทานของว�าง

Day 1 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

14:30 - 14:45 น. พักรับประทานของว�าง

10:30 - 10:45 น. พักรับประทานของว�าง

09:00 -
10:30 น.

10:45 -
12:00 น.

13:00 -
14:30 น.

14:45 -
16:00 น.

12:00 - 13:00 น. พักเที่ยง
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

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

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

*ตําแหนง ..................................................................................

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................

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

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนน้ีเปนเงินสด

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

Day 2 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
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