
Outline Hipo 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 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 จํากดั 

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 
 

30 กนัยายน 2565 
9.00 – 16.00 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

U 
 

 
หลกัการและเหตผุล  

 
              ในโลกของการแขง่ขนัธรุกจิทีร่นุแรงเชน่นี ้ พนักงาน คอื หัวใจหลกัของการสรา้งงานและการขบัเคลือ่น
องคก์ร  การสรา้งและพัฒนาความรูค้วามสามารถ รวมทัง้ทักษะความชํานาญใหแ้กพ่นักงานเป็นสิง่สําคญัยิง่ ฉะนัน้ 
วทิยากรหรอืผูเ้ชีย่วชาญทัง้ภายในและภายนอก ตอ้งสามารถเพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถของพนักงานให ้
สามารถสรา้งงานและการเตบิโตของธรุกจิดว้ยเหตนุี ้จดุเริม่ตน้ทีจ่ะนําพาธรุกจิไปสูเ่ป้าหมายความสําเร็จ คอื วทิยากร 
และการเป็นวทิยากรหรอืนักฝึกอบรม ถอืเป็นบคุคลสําคญัทีจ่ะเป็นสว่นหนึง่ของการพัฒนาศกัยภาพของพนักงานให ้
ไปสูจ่ดุสงูสดุ 
            หลักสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดร้ับความรู ้ เทคนคิและเรยีนรูป้ระสบการณใ์นการ
พัฒนาใหเ้ป็นวทิยากรหรอืนักฝึกอบรม ทัง้ในดา้นความเขา้ใจเรือ่งหลกัสตูรและการฝึกอบรม เทคนคิการฝึกอบรม การ
พัฒนาตนเองใหเ้ป็นนักฝึกอบรมทีด่ ีรวมทัง้การทํากจิกรรม เพือ่พัฒนาความมัน่ใจใหเ้ป็นนักฝึกอบรม เมือ่จบการอบรม
ผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รือ่งการเป็นนักฝึกอบรมทีด่ไีดอ้ยา่งสมัฤทธิผ์ลดว้ยตนเอง 
 
 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการเป็นวทิยากรหรอืนักฝึกอบรมทีอ่งคก์รตอ้งการ 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูก้ารวางแผนและการเตรยีมตวัทีด่กีอ่นการฝึกอบรม 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัเิทคนคิการเป็นวทิยากร การถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณ์ การ

ตอบคําถามและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในระหวา่งการฝึกอบรม 
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งตนเอง ใหเ้ป็นนักฝึกอบรมมอือาชพีไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ 
 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 

1. กรอบแนวคดิเรือ่งการฝึกอบรมและการเป็น Trainer ทีด่ ี
2. ขัน้ตอนการฝึกอบรม 

2.1 กอ่นการฝึกอบรม 
 การวางแผนและการเตรยีมตวัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- เป้าหมายของการสอน และ การนําเสนอ 
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- สํารวจตนเอง: ขดีความสามารถ คณุสมบตั ิบคุลกิภาพทัง้ภายนอกและภายใน 
- สํารวจผูเ้ขา้อบรม: การวเิคราะห ์และ ประเมนิความสามารถของผูฟั้ง 

 การพัฒนา และ การเตรยีมเนือ้หา 
- วัตถปุระสงคข์องเนือ้หา 
- โครงสรา้งของเนือ้หา 
- การเตรยีมเนือ้หาการพดูและสือ่การสอนใหน่้าสนใจ 

 กจิกรรม ฝึกปฏบิตัจิรงิ (1): การเตรยีมตวัพรอ้มเทคนคิเพิม่เตมิ 
2.2  ขณะฝึกอบรม 

 การสอนอยา่งเขา้ใจและเขา้ถงึพนักงาน 
 การสือ่สารทีช่ดัเจน ตรงตามวัตถปุระสงคข์องการอบรม 
 เทคนคิการใชส้ือ่ในการนําเสนอ 
 การสรา้งความน่าสนใจใหผู้เ้ขา้อบรมรูส้กึสนุกตลอดเวลา 
 เทคนคิการตอบขอ้ซกัถาม 
 การปรับเปลีย่นเนือ้หา อยา่งทันททีันใดใหเ้หมาะกบัสถานการณ์  
 กจิกรรม ฝึกปฏบิตั ิ(2): การสือ่สารในการอบรม พรอ้มเทคนคิเพิม่เตมิ 

2.3  หลงัการฝึกอบรม 
 การประเมนิผลการอบรม 
 การปรับปรงุพัฒนา 

3. กลเม็ดการแกไ้ขสถานการณต์า่งๆ  
4. องคป์ระกอบ หรอื ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ประสทิธภิาพของการสอน 
5. สรปุ คําถามและคําตอบ 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 

 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % รวมจา่ยสทุธิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย
บคุคลท ัว่ไป 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 ทีจ่า่ย 3 % รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 
บคุคลท ัว่ไป 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
          และ Scan ใบ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่hipotraining@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ําระมาแลว้  
 
อบรม, สมัมนา, Train the Trainer Program,วทิยากร 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    
 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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