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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Train the Trainer  
 
 

วทิยากร: พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกว่า 25 ปี 

 
29 มถินุายน 2564 
9.00 – 16.00 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

U 

 

 
หลกัการและเหตผุล  

 
              ในโลกของการแขง่ขนัธรุกจิทีXรุนแรงเชน่นีZ พนักงาน คอื หัวใจหลักของการสรา้งงานและการขบัเคลืXอน
องคก์ร  การสรา้งและพัฒนาความรูค้วามสามารถ รวมทั Zงทกัษะความชํานาญใหแ้กพ่นักงานเป็นสิXงสาํคัญยิXง ฉะนัZน 
วทิยากรหรอืผูเ้ชีXยวชาญทัZงภายในและภายนอก ตอ้งสามารถเพิXมศกัยภาพและขดีความสามารถของพนักงานให ้
สามารถสรา้งงานและการเตบิโตของธรุกจิดว้ยเหตนุีZ จดุเริXมตน้ทีXจะนําพาธรุกจิไปสูเ่ป้าหมายความสําเร็จ คอื วทิยากร 
และการเป็นวทิยากรหรอืนักฝึกอบรม ถอืเป็นบคุคลสาํคัญทีXจะเป็นสว่นหนึXงของการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให ้
ไปสูจุ่ดสงูสุด 
            หลักสตูรนีZจงึไดพั้ฒนาขึZนมาเพืXอตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บความรู ้ เทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณใ์นการ
พัฒนาใหเ้ป็นวทิยากรหรอืนักฝึกอบรม ทั Zงในดา้นความเขา้ใจเรืXองหลักสตูรและการฝึกอบรม เทคนคิการฝึกอบรม การ
พัฒนาตนเองใหเ้ป็นนักฝึกอบรมทีXด ี รวมทั Zงการทํากจิกรรม เพืXอพัฒนาความมัXนใจใหเ้ป็นนักฝึกอบรม เมืXอจบการ
อบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละต่อยอดความรูเ้รืXองการเป็นนักฝึกอบรมทีXดไีดอ้ยา่งสมัฤทธิbผลดว้ยตนเอง 
 
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืXอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืXองการเป็นวทิยากรหรอืนักฝึกอบรมทีXองคก์รตอ้งการ 
2. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูก้ารวางแผนและการเตรยีมตัวทีXดกีอ่นการฝึกอบรม 
3. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัเิทคนคิการเป็นวทิยากร การถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณ์ การ
ตอบคําถามและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในระหวา่งการฝึกอบรม 

4. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีXไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งตนเอง ใหเ้ป็นนักฝึกอบรมมอือาชพีไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 
 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 

1. กรอบแนวคดิเรืXองการฝึกอบรมและการเป็น Trainer ทีXด ี
2. ขั Zนตอนการฝึกอบรม 
2.1 กอ่นการฝึกอบรม 

• การวางแผนและการเตรยีมตัวอย่างมปีระสทิธภิาพ 
- เป้าหมายของการสอน และ การนําเสนอ 
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- สํารวจตนเอง: ขดีความสามารถ คณุสมบัต ิบคุลกิภาพทั Zงภายนอกและภายใน 
- สํารวจผูเ้ขา้อบรม: การวเิคราะห ์และ ประเมนิความสามารถของผูฟั้ง 

• การพัฒนา และ การเตรยีมเนืZอหา 
- วัตถปุระสงคข์องเนืZอหา 
- โครงสรา้งของเนืZอหา 
- การเตรยีมเนืZอหาการพูดและสืXอการสอนใหน่้าสนใจ 

• กจิกรรม ฝึกปฏบิตัจิรงิ (1): การเตรยีมตวัพรอ้มเทคนคิเพิ�มเตมิ 
2.2  ขณะฝึกอบรม 

• การสอนอย่างเขา้ใจและเขา้ถงึพนักงาน 
• การสืXอสารทีXชดัเจน ตรงตามวัตถุประสงคข์องการอบรม 
• เทคนคิการใชส้ืXอในการนําเสนอ 
• การสรา้งความน่าสนใจใหผู้เ้ขา้อบรมรูส้กึสนุกตลอดเวลา 
• เทคนคิการตอบขอ้ซกัถาม 
• การปรับเปลีXยนเนืZอหา อย่างทนัททีนัใดใหเ้หมาะกับสถานการณ์  
• กจิกรรม ฝึกปฏบิตั ิ(2): การสื�อสารในการอบรม พรอ้มเทคนคิเพิ�มเตมิ 

2.3  หลังการฝึกอบรม 
• การประเมนิผลการอบรม 
• การปรับปรุงพัฒนา 

3. กลเม็ดการแกไ้ขสถานการณ์ตา่งๆ  
4. องคป์ระกอบ หรอื ปัจจัยทีXมผีลต่อประสทิธภิาพของการสอน 
5. สรุป คําถามและคําตอบ 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 
บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 
บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีZ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีX 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีX 014-2-63503-8 

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืXอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้  
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
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เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
อบรม, สมัมนา, Train the Trainer Program,วทิยากร 


