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Training Center Service 
  

โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร :  การเป็นวิทยากร (Train The Trainer) 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  2 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

วิทยากร : อาจารยสุ์ธาสนิ ี เกรียงศกัดิพิชิต 
 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

  ปัจจุบันน้ีการฝึกอบรมเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าเป็นวิธีการในการพัฒนาบุคคลที่ดีที่สุด และหากจะมีการ

วางแผนเตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ  มีวิทยากรที่ถ่ายทอดวิชาความรู้  มีประสบการณ์โดยตรงในเร่ืองน้ันและมี

ความสามารถในการเป็นวิทยากรที่ ดีแล้ว  องค์กรน้ันๆ ก็สามารถจะมีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่ ดีและมี

ประสทิธภิาพอย่างสงูและได้ผลมากกว่าการเชิญบุคคลภายนอกมาทาํหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดให้  แ ต่ ปัญหาที่ มั กพบอ ยู่

เสมอสาํหรับผู้เป็นวิทยากรภายในองค์กรคือผู้น้ันมักจะเป็นผู้มีความสามารถและเช่ียวชาญในงานที่ปฏบัิติ  แต่มักขาด

ความรู้และทกัษะในการถ่ายทอด   จนทาํให้การฝึกอบรมไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 

 การสมัมนาหลักสตูรน้ีจัดข้ึนเพ่ือให้ผู้ที่ทาํหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หรือวิทยากรฝึกอบรมได้เกดิความ 

เช่ือม่ัน  ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ สามารถนาํไปใช้ในการฝึกอบรมให้บรรลุประสิทธิผล  พัฒนาบุคลากรเพ่ือ

รองรับความเจริญเติบโตของธุรกจิต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการเป็นวิทยากรมืออาชีพ มีความรู้และ

ทกัษะในเร่ืองต่าง ๆ เหล่าน้ัน รวมทั้งสามารถนาํความรู้และทกัษะดังกล่าวมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลสงูสดุ 

 

3. การออกแบบหลกัสูตรฝึกอบรม 

 หลักสตูรน้ี วิทยากรจะถ่ายทอดแนวคิด หลักการ วิธกีาร ในการฝึกอบรม ผู้สอนจะเน้นที่การฝึกปฏบัิติ 

วิพากษ์ข้อดีและข้อที่ต้องปรับปรุง อภิปราย ยกตัวอย่าง แบบฝึกหัด และกรณีศึกษา    

 

4. รายละเอียดหลกัสูตรเนื้ อหาวิชา 

วนัทีห่นึง่ 

-  วิทยากรสมัยใหม่ควรมีลักษณะอย่างไร 

-  ปัจจัยในการสร้างความสนใจ 

-  ฝึกปฏบัิติคร้ังที่ 1 ตามด้วยการวิพากษ์  

-  การเตรียมตัวเพ่ือเป็นวิทยากรที่ดี 

-  การออกแบบหลักสตูร 

-  โครงสร้างของการสอน 

-  วิธกีารสอนในรูปแบบต่างๆ 

-  ฝึกปฏบัิติคร้ังที่  2 ตามด้วยการวิพากษ์  

-  มอบหมายงานสาํหรับการสอนในวันที่สอง 
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Training Center Service 

 

วนัทีส่อง 

  -  ฝึกปฏบัิติคร้ังที่ 3: การสอนตามที่ได้รับมอบหมาย ตามด้วยการวิพากษ์ 

  -  การใช้สื่อ / โสตทศันูปกรณ์ เป็นตัวช่วย  

      หมายเหตุ:   อาจจะแทรกเทคนิคการทาํพาวเวอร์พอยต์ที่มีประสิทธผล  

ประมาณ 45-60  นาท ีหากผู้เรียนยังไม่มีความรู้และทกัษะในเร่ืองน้ี 

  -  การสอนให้สอดคล้องกบัการเรียนรู้ 

  -  การสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น 

  -  การต้ังคาํถามและตอบสนองต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

  -  การวัดและประเมินผลผู้เรียน    

  -  แบบฝึกหัดย่อย ตามด้วยการวิพากษ์ 

  -  มอบหมายงานสาํหรับการสอนในวันที่สาม 

  -  การประเมินผลตนเอง 

  -  การจัดการกบัผู้เรียนประเภทต่างๆ 

  -  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

   -  แบบฝึกหัดย่อย ตามด้วยการวิพากษ์ 

  -  สรุป/ถาม-ตอบ/ประเมินผล 

5. รูปแบบและวิธกีารฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมจะเน้นการฝึกปฏบัิติ 50 %  ถ่ายทอดแนวคิดและกลยุทธ์ผ่านการบรรยาย 50 % 

6. ระยะเวลาฝึกอบรม  2 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง 

7. วิทยากรผูน้าํสมัมนา    อาจารยสุ์ธาสิน ี เกรียงศกัดิพิชิต   
อาจารย์สธุาสนีิ  เกรียงศักดิพิชิต เป็นเป็นวิทยากรและผู้เช่ียวชาญด้านการฝึกอบรมมา 

มากกว่า 25 ปี ในหัวข้อต่างดังต่อไปน้ี  

• ด้านการสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและองักฤษ) 

• ด้านการบริการ 

• ด้านการบริหาร (บริหารเวลา บริหารระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร บริหารการประชุม) 

• ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวในธุรกจิสากล 

• การนาํเสนอ การเป็นวิทยากร  ฯลฯ 
 

ตําแหน่งปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทัทรีโอ คอมมิวนเิคชัน่ส ์จํากดั 

 

ประวติัการศึกษา   

• ปริญญาโท ด้านการศึกษาธุรกจิ มหาวิทยาลัยเซาเทร์ิน อิลลินอยส ์ สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี )เกยีรตินิยมอนัดับหน่ึง (คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

• นักเรียนแลกเปล่ียนตามโครงการเอเอฟเอส )รุ่นที่ 12 ( ไปศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
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Training Center Service 

• ณ รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประสบการณใ์นการทํางาน 

• วิทยากร  สถาบันฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร์ เซอร์วิส  

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีโอ คอมมิวนิเคช่ันส ์จาํกดั )ให้บริการในด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการสื่อสาร

และการบริหาร การเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร/ประชาสมัพันธ์ การเขียน และการแปลเอกสาร(  

• ที่ปรึกษาทางด้านการประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมิวนิเคช่ันส ์คอนซัลต้ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั )ให้บริการเป็นที่ปรึกษา

ทางด้านการสื่อสาร/ประชาสมัพันธ ์ทั้งในและนอกองค์กร การเขียน และการแปลเอกสาร(  

• ผู้เช่ียวชาญทางด้านการสื่อสารในองค์กร บริษัท ไอบีเอม็ ประเทศไทย จาํกดั 

• อาจารย์และผู้ช่วยฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอเมริกนั ยูนิเวอร์ซิต้ีลีก เมืองโยโกฮามา ประเทศญ่ีปุ่น 

• หัวหน้าแผนกประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

• หัวหน้าภาควิชาเลขานุการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

• ล่ามฝร่ังเศส /อังกฤษ/ไทย  บริษัท อู่ทองไทย จาํกดั  

ประสบการณด์า้นการฝึกอบรม (25 ปี) 

• ด้านการสื่อสาร )พูด ฟัง อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและองักฤษ(  

• ด้านการบริการ 

• ด้านการบริหาร )บริหารเวลา บริหารระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร บริหารการประชุม(  

• ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวในธุรกจิสากล 

• การนาํเสนอ การเป็นวิทยากร  ฯลฯ 

 

ตําแหน่งทางสงัคม 

• นายกสโมสรโรตารีบางกะปิ ประจาํปี 2548/2549  

• กรรมการฝ่ายปฏคิม สโมสรโรตารีบางกะปิ ประจาํปี 2547/48  

• เลขานุการกติติมศักด์ิ สโมสรโรตารีบางกะปิ ประจาํปี 2545/46 และ 2546/47  

• อดีตอุปนายกฝ่ายในประเทศ และประธานฝ่ายการศึกษา สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย 

• สมาชิกองค์กร Social Venture Network 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 

 

http://www.trainingservice.co.th/
mailto:admin@trainingservice.co.th

	โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตร :  การเป็นวิทยากร (Train The Trainer)

