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การเป็นวทิยากรมอือาชพี
(ในรปูแบบของคณุ) 

Train the Trainer (In your Style) 

วทิยากร  : 

อ. กติศิกัด ิ ์ววิฒันธ์นวงศ ์C.Ht. , NLP 
วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญการฝึกอบรม อาท ิPersonality Development Pro, 

EQ, Pro Presentation Skill , Proactive Service, The Art of Speaking 
and Communication, CRM&CEM, Emotional Management , Training 

the Trainer , Leadership , NLP for Success and etc. 

หลกัการและเหตผุล 

      วทิยากร (Trainer) คอื บคุลากรทีจ่ะตอ้งพดูโดยใชค้วามสามารถเฉพาะตน
จากการฝึกฝนและศกึษามาเป็นอยา่งด ี เป็นผูท้ีต่อ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งบคุลากร 
เรือ่งกจิกรรม รวมถงึความเขา้ใจอยา่งชดัเจนในวตัถปุระสงคข์องงานหรอืกจิกรรมนัน้ๆ 
นอกจากนีย้ังตอ้งควบคมุ สรา้งสรรคบ์รรยากาศและดําเนนิการให ้ ถกูตอ้งตามกาลเทศะ 
และในบางครัง้จะตอ้งรับผดิชอบ ดําเนนิกจิกรรม ตา่งๆ เพือ่เสรมิสรา้ง ความรักผกูพัน 
ในองคก์ร เชน่กจิกรรมสนัทนาการ หรอืเกมตา่งๆ เป็นตน้ หากดําเนนิการไดด้ก็ีจะเป็น
การสรา้งความภาคภมูใิจ และความเจรญิกา้วหนา้ใหต้นเองและสง่ผลถงึภาพลักษณ์ทีด่ี
ขององคก์รหรอืกจิกรรมงานนัน้ๆ  

      ปัจจบุันธรุกจิตา่งๆไดม้กีารจัดงาน จัดกจิกรรม หรอืจัดการแสดงสนิคา้อยา่ง
ตอ่เนือ่ง การพัฒนาบคุลากรในสว่นของพธิกีรและวทิยากรจงึเป็นสิง่ทีม่คีวามสําคัญ
อยา่งมากตอ่การบรรลเุป้าหมายในงานหรอืกจิกรรมนัน้ ทางวทิยากรจงึไดพั้ฒนา
หลักสตูร “Train the Trainer :การเป็นวทิยากรมอือาชพี” ขึน้เพือ่ใหผู้เ้ขา้
ฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และเสรมิสรา้งทักษะในการกา้วสูพ่ธิกีรและวทิยากรทีโ่ดด
เดน่ สรา้งความเจรญิกา้วหนา้ในอาชพีการงานและสามารถสรา้งเป็นอาชพีทีม่ชี ือ่เสยีง
ได ้

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาทการเป็นวทิยากรอยา่งมอือาชพี
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการพดูและการใชภ้าษาเพือ่การ

ถา่ยทอดและการสรา้งบรรยากาศรวมถงึการละลายพฤตกิรรมและการมสีว่นรว่ม
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมรูห้ลักการบรรยาย การสอนหรอืการควบคมุบรรยากาศงานได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ
4. เพือ่เพิม่ทักษะในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
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5. เพือ่ใหรู้ถ้งึวธิกีารพัฒนาบคุลกิภาพ และการเตรยีมความพรอ้มในการเป็น
วทิยากรทีโ่ดดเดน่ อยา่งมเีอกลกัษณ์ของตนเอง

เนือ้หาหลกัสตูร 

Day1 
Session 1 : 9.00-10.30 น. 

1. ผูท้ีป่ระสบความสําเร็จระดบัประเทศ และระดับโลกดว้ยทักษะการนําเสนอ ในการ
เป็นวทิยากร มอือาชพี

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย:
      เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และเกดิแรงบันดาลใจ ในเรือ่งของการฝึก

ทักษะ  การนําเสนอ การพดูในทีช่มุชน (Public Speaking)เพือ่เป้น MC ทีจ่ะชว่ยใหท้กุ
ทา่นมคีวามน่าเชือ่ถอื และไดรั้บความไวว้างใจ เพือ่เขา้สูเ่สน้ทางแหง่ความสําเร็จในการ
ทํางาน และชวีติ  

เนือ้หาในการบรรยาย: 
      เป็นการยกตัวอยา่งผูท้ีท่ีป่ระสบความสําเร็จในระดับโลกและระดับประเทศ 

โดยมทัีกษะ  การพดูในทีช่มุชน (Public Speaking) ทีย่อดเยีย่ม ซึง่ผูเ้ขา้อบรมจะได ้
เรยีนรูทั้ง้เทคนคิ และแรงบันดาลใจในการฝึกฝน เชน่ Steve Jobs, อ.จตพุล ชมพนูชิ  
ฯลฯ  

2. การสรา้งความกลา้หาญ และความเชือ่มั่นในตนเอง การเตรยีมการ ทีเ่หมาะกับ
ทา่น ในสไตลข์องตนเอง

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย:
เพือ่สรา้งความกลา้ลดความประหมา่ และเรยีนรูก้ารเตรยีมตัวทีด่ ีคน้ใหพ้บ
จดุเดน่ของตนในบคุลกิภาพและการพดู
กจิกรรม การพดูแนะนําตนเองในสไตลค์ณุ

3. ธรรมชาตขิองคนกับการสือ่สาร ศกึษาการเรยีนรูข้องผูใ้หญ ่(Adult Learning)
วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย:
- เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมทราบและเขา้ใจถงึหลักการสือ่สาร และการเรยีนรูข้องผูฟั้ง

Break : 10.30-10.45 น. 
Session 2 : 10.45-12.00 น. 

4. บรรยาย ABC Principle ชมวดีโีอ และสรปุแงค่ดิในกลุม่
วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย:
- เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจและสามารถวเิคราะหข์อ้มลูของผูฟั้ง
- เพือ่ฝึกฝนทักษะการพดูจากบคุคลตัวอยา่งระดับโลก
กจิกรรม Role Model Speech of Century

5. บคุลกิภาพและการพดูในทีช่มุชน ทีเ่หมาะสมในการพดูตอ่หนา้คนหมูม่าก เชน่ 
การแตง่กาย การยนื การเดนิ การใชไ้มค ์เทคนคิการเป็น MC
ตําแหน่งของมอืทีด่ ี
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วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย 
- เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจและสามารถนํามาใชใ้นการปฏบิัตจิรงิ  
 -เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกฝนใหม้บีคุลกิทีด่ใีนการพดู  

         กจิกรรม  ฝึกปฏบิัตกิารเป็นพธิกีรในโอกาสตา่งๆ    
  
 

Lunch : 12.00-13.00 น. 
Session 3 : 13.00-14.30 น. 

 
 

6. การวางโครงเรือ่งในการพูด การเรยีงลําดับขัน้ตอน และหลักการนําเสนอดว้ย 
Model P-I-S-E-S-A เพือ่ใหน่้าสนใจ จงูใจ และไดผ้ลตามวตัถปุระสงค ์ของ
การเป็น วทิยากร ทีด่ ี
วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย 

         - เพือ่ใหเ้ขา้ใจ และฝึกทักษะใหส้ามารถวางแผนเขยีนโครงเรือ่งในการพดู การ
เรยีงลําดับขัน้ตอน 
           เพือ่ใหน่้าสนใจ จงูใจ และไดผ้ลตามวตัถปุระสงค ์ 
         - เพือ่เรยีนรูร้ปูแบบของโครงเรือ่ง ทีจ่ะนํามาใชพ้ดูในแตล่ะสถานการณ์ 
           
          กจิกรรม  กฎกลุม่ละสาม ในเรือ่งทีจ่ะใชใ้นงาน 
           
 
Break : 14.30-14.45 น. 
Session 4 : 14.45-16.00 น. 
 
 

7. ฝึกฝนการใชน้ํ้าเสยีง การปรับโทนเสยีง การออกเสยีงตัว ร และ ล คําควบกล้ํา
ตา่งๆ    
วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย 
-เพือ่ใหเ้ขา้ใจและฝึกฝน  การใชน้ํ้าเสยีง การปรับโทนเสยีง 

         -เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกฝนพัฒนาการออกเสยีงตัว ร และ ล คําควบกล้ําตา่งๆ    
 
          กจิกรรม  อา่นคําเดน่ เนน้คําคม 

  
8. บรรยายหลักการเตรยีมสไลด ์การทําสไลด ์Presentation ศาสตรแ์ละศลิป์ของ

การเตรยีมสไลดท์ีน่่าดงึดดูใจ และตรงประเด็น 
 วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม 
          - เพือ่ใหส้ามารถจัดเตรยีมสไลดไ์ดอ้ยา่งน่าสนใจ แบบมอือาชพี 

    กจิกรรม จัดเตรยีมบทพดูสําหรับเชือ่มในแตล่ะสไลด ์และCheck List ทบทวน
ทัง้หมดทีไ่ดฝึ้ก 

     Day2 

Session5 : 9.00-10.30 น. 
9. เทคนคิการนําเสนอใหจ้งูใจผูฟั้งดว้ยหลกั SUCCESs และรว่มเตรยีมความ

พรอ้มในการวางโครงเรือ่งในการดําเนนิรายการ การเรยีงลําดับขัน้ตอนการ
นําเสนอกอ่นการฝึกนําเสนอเต็มรปูแบบ โดยใชส้ือ่วดีโีอ  
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 วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย: 
- เพือ่ทบทวนการวางแผนการนําเสนอ เรยีนรูก้ารเพิม่สสีนั อารมณ์ และความ
ตืน่เตน้ กระตุน้จงูใจผูฟั้ง 

10. หลักการใชเ้ทคนคิ NLP (Neuro Linguistic Programming) การใชภ้าษา
กาย การใชส้ายตาทีด่ ีในการพดู เทคนคิการครองเวที
เทคนคิการจงูใจผูฟั้ง การใชก้จิกรรม หรอืเกมสใ์นการอบรม

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย:
- เพือ่ใหม้ภีาษากายทีถ่กูตอ้งเหมาะสม และมกีารใชส้ายตาทีด่เีพือ่จงูใจผูฟั้ง
- เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการครองเวท ีจงูใจผูฟั้ง ลดความประหมา่ ดว้ยการใช ้
 ภาษากาย  และการสบสายตากับผูฟั้ง 

กจิกรรม เลา่เรือ่งโดนใจ หรอืชมวดีโีอแบบอยา่งผูนํ้าเสนอยอดเยีย่ม

Session 6 : 10.45-12.00 น. 

11. กจิกรรม : ฝึกปฏบิัต ิ Trainer Got  talent ฝึกปฏบิัตภิาพรวมของการพัฒนา
บคุลกิภาพและการพดูในทีช่มุชน ทัง้การพดู การใชส้ไลดห์รอือปุกรณ์ตา่งๆ ใน
การนําเสนอ ใหค้ณุแสดงออกถงึบคุลกิภาพทัง้ภายใน และภายนอกที ่น่า
ประทับใจชว่ยทําใหไ้ดรั้บการยอมรับชืน่ชม จากผูฟั้ง 

 วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม 
- เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กปฏบิัตทิกุทา่นในดา้นทักษะใน ภาษาพดู  และ
บคุลกิภาพ การใชส้ไลดห์รอือปุกรณ์ตา่งๆ ในการนําเสนอ โดยคน้หา และ
วเิคราะหแ์นวทางการพดูเพือ่ใชใ้นในงานจรงิของผูเ้ขา้อบรม 

 - เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมสีามารถประยกุตใ์ช ้เทคนดิเพือ่สรา้งการมสีว่นรว่ม 
      -เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมฝึกปฏบิัต ิเพือ่การนําเสนอความคดิหรอื ขอ้มลูใหผู้ฟั้ง

เพือ่โนม้นา้วจงูใจให ้เขา้ใจ เชือ่ถอื และลงมอืทําในเรือ่งทีต่นเสนอ 
      - รับการประเมนิบคุลกิภาพ การพดู และสรา้งความประทับใจ เพือ่การทํางาน 

และการพัฒนาตนเอง จากวทิยากร รวมถงึความเห็นของเพือ่นทีเ่ขา้รว่มอบรม 

Lunch : 12.00-13.00 น. 
Session 7 : 13.00-14.30 น. 

11. กจิกรรม : ฝึกปฏบิัต ิ Trainer Got  talent ฝึกปฏบิัตภิาพรวมของการพัฒนา
บคุลกิภาพและการพดูในทีช่มุชน ทัง้การพดู การใชส้ไลดห์รอือปุกรณ์ตา่งๆ ในการ
นําเสนอ (ตอ่ จนครบทกุทา่น) 

Break : 14.30-14.45 น. 
Session 8 : 14.45-16.00 น. 

12. เทคนคิสรา้งความสมัพันธท์ีด่กีับผูฟั้ง เทคนคิการฟัง  (Listening Technique) และ
การตอบคําถาม 

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย: 
- เพือ่การพัฒนาทักษะการฟังและการสรา้งการมสีน่วรว่ม โดยรวมใหเ้ป็นสไตล์

ของตนทีโ่ดดเดน่ และประทับใจ เพือ่สรา้งภาพลักษณ์ของเราและ ภาพลักษณ์ของ
องคก์ร 



13. แนวทางการพัฒนาตนเองเพือ่การเป็นวทิยากรทีด่ ีรวมถงึแหลง่ขอ้มลูเพือ่ศกึษา
คน้ควา้เพิม่เตมิ

14. Expertise, Q/A

สิง่ทีผู่เ้ขา้อบรมไดร้บั 

1. เป็นผูม้คีวามมั่นใจในการเป็นวทิยากรมอือาชพี
2. เป็นผูท้ีส่ามารถในการดําเนนิรายการตามเป้าหมายของงานและกจิกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี
3. เป็นผูม้คีวามสามารถในการควบคมุและสรา้งบรรยากาศในงานหรอืพธิตีา่งๆ

หรอืใหไ้ดรั้บผลตามกาลเทศะ
4. เป็นผูม้บีคุลกิภาพทีโ่ดดเดน่ การใชคํ้าพดูและการสือ่สารทีเ่ขา้ถงึกลุม่ผูร้ว่มงานหรอื

กจิกรรมนัน้ๆไดเ้ป็นอยา่งด ี
5. เป็นผูม้คีวามสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี
6. เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถทีจ่ะกา้วสูอ่าชพีวทิยากรไดอ้ยา่ง

สงา่งาม

รปูแบบการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมมคีวามหลากหลายเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจไดโ้ดยงา่ย เพลดิเพลนิ โดยมี
ความลกึซึง้เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจ ยอมรับ และนําไปปฏบิัตติาม อกีทัง้ตรงตาม
เป้าหมายทีท่างองคก์รไดกํ้าหนดไว ้   

1. การบรรยายแบบผูอ้บรมมสีว่นรว่ม Participative Technique
2. ฝึกปฏบิัตทิลีะขัน้ตอนและแลกเปลีย่นประสบการณ์กับทา่นอืน่ๆ (Work Shop)
3. แสดงการสาธติจําลองใหเ้กดิการพัฒนา (Adult Learning Approach Role

Playing)
4. ฝึกปฏบิัตพัิฒนารา่งกายและจติใจ เพือ่เสรมิบคุลกิภาพภายนอก และภายใน
5. สือ่มัลตมิเีดยี 

ระยะเวลาการจดัสมัมนา

เพือ่ใหค้รอบคลมุ ถงึเนือ้หา สาระของเนือ้หาทางวชิาการ และ การปฏบิัตกิาร 
(Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 2 วนัเต็ม 


