
People Dynamic Co.,Ltd สํารองที�นั�ง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที�
คุณศิริรัตน์ (อีฟ) 09-2024-6554, 08-7056-4448
E-mail : eve@people-dynamic.com, 
contact@people-dynamic.com

ราคาปกติ 

10,000 บาท

ราคาโปรโมชั�น (โอนก่อนอบรม 7 วัน)

9,000 บาท

อัตราค่าสัมมนา

*ราคานี�ยังไม่ได้รวม vat 7 %
*ค่าสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีสิ�นป�ได้ 200 %

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป�าหมาย

รูปแบบการสัมมนา

หัวข้อการอบรม

วิทยากร

เพื�อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ที�จะเป�นวิทยากรทั�งภายในและภายนอกองค์กร ได้มีความรู้พื�นฐาน
เกี�ยวกับการเป�นวิทยากรมืออาชีพ สามารถออกแบบหลักสูตรและวางแผนการสอนได้อย่างเป�นระบบ ฝ�กทักษะ
การพูด การจัดการกระบวนการอบรม และสามารถนําเทคนิคความรู้ที�ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเป�นวิทยากร
ในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื�อหา และกลุ่มผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่น 64 (onsite) วันที� 28-29 เม.ย. 65
รุ่น 65 (onsite) วันที� 22-23 มิ.ย. 65
รุ่น 66 (onsite) วันที� 18-19 ส.ค. 65
รุ่น 67 (online) วันที� 20-21 ต.ค. 65
รุ่น 68 (onsite) วันที� 14-15 ธ.ค. 65
รุ่น 69 (onsite) วันที� 19-20 ธ.ค. 65

Website: www.people-dynamic.com
Facebook: www.facebook.com/peopledynamic
Line: @peopledynamic
Instagram: peopledynamic
Twitter: peopledynamic2

TRAIN THE TRAINERS
การพัฒนาทักษะ
การเป�นวิทยากร

1. การบรรยาย                                    30 %
2. ฝ�กปฏิบัติรายบุคคล, Workshop                       
และการนําเสนอผลงาน                         50 %
3. การแบ่งป� นการเรียนรู้ร่วมกัน                           
+ การแข่งขันกระตุ้นผลงาน                    20 %

Content คืออะไร เท่าไรถึงจะดีมีสาระ
Context คืออะไร เท่าไรถึงจะเหมาะสม
การสร้างบรรยากาศการเรียนและ                                                
การดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ

พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนทํางาน
ลําดับขั�นการพัฒนา
การรับรู้ของผู้ฟ� ง
ลักษณะผู้เรียนแต่ละ Generation
จิตวิทยาการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
เทคนิคการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน

อาจารย์ยุทธวินัย โชติจิรชยา
กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท พีเพิ�ล ไดนามิค จํากัด
    บริษัท เฟ�ร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จํากัด
วิทยากรด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อดีตผู้จัดการฝ�ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    บริษัท โออิชิกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
    บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)

พนักงาน หัวหน้างาน และผู้สนใจที�จะเป�นวิทยากรภายใน ภายนอกองค์กร

วันที�สัมมนา

วิธีการชําระค่าสัมมนา

ระยะเวลา 2 วัน
เวลา 9.00 - 16.00 น.

กําหนดการ

2. 4 ห้องหัวใจในการเป�นวิทยากร

1. วิทยากรคือใคร

6. ทักษะส่วนบุคคล vs. ทักษะกระบวนการ

8. หลักจิตวิทยาและสิ�งที�วิทยากรควรรู้

9. การใช้สื�อและอุปกรณ์ในการฝ�กอบรม

7. ตัวอย่างเกม / กิจกรรม ที�ใช้บ่อยในการอบรม

10. ฝ�กปฏบิตักิารเป�น Trainersประเมนิผลเป�นรายบคุคล

สถานที�

1. โอนเงินผ่านทางธนาคาร 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัสบางกะป� 
บัญชีออมทรัพย์ 
บริษัท พีเพิ�ล ไดนามิค จํากัด 
775-2-13706-9 
ส่งหลักฐานการชําระเงินมาที�
eve@people-dynamic.com

2. ชําระด้วยเช็คหรือเงินสดที�หน้างาน (ราคาปกติ)
เช็คหรือแคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม (มอบให้ในวันสัมมนา) 

บริษัท พีเพิ�ล ไดนามิค จํากัด (สํานักงานใหญ่) 
69/26 หมู่ 4 ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุร ี
จังหวัดชลบุรี 20000  
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105551129712

O N L I N E  &  O N S I T E  T R A I N I N G

3. เทคนิค KUSAB

4. การออกแบบหลักสูตรที�มีประสิทธิภาพ
สิ�งที�ควรมีในการออกแบบหลักสูตร
การเตรียมการสอนที�มีประสิทธิภาพ
การจัดเรียงเนื�อหาให้เชื�อมโยงน่าสนใจ
การเขียนแผนการสอนให้ SMART

5. โครงสร้างหลักสูตร Content vs Context

ทักษะสําคัญของวิทยากรที�ตอบสนอง                
Content vs Context
ทักษะส่วนบุคคล : การใช้นํ�าเสียง /                        
การใช้ภาษาพูด / การใช้ภาษาท่าทาง / การยืน
เคลื�อนไหวร่างกาย  / การใช้สายตา /
บุคลิกภาพ/ภาพลักษณ์และการแต่งกาย

ทักษะกระบวนการ : เทคนิคการสร้างการมี ส่วน
ร่วม / เทคนิคการ ถ่ายทอดแบบต่าง ๆ / เทคนิค
การออกแบบกิจกรรม 

ราคาโปรโมชั�น (โอนก่อนอบรม 7 วัน)

8,000 บาท

Onsite

Online

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์
เซน็ทรลัพลาซาลาดพรา้ว กรงุเทพฯ

https://www.people-dynamic.com/PublicTraining/Train-the-Trainers.html
https://www.people-dynamic.com/
https://www.people-dynamic.com/images/column_1372298979/Trainer%20Profile_%E0%B8%AD_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2.pdf
mailto:eve@people-dynamic.com
https://www.people-dynamic.com/images/column_1420445973/Map%20Chaophya%20Park%20Hotel.pdf

