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หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั 
 หวัหนา้งาน ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารทีต่อ้งการฝึกน าเสนอ  
 ผูท้ีต่อ้งการพฒันาทกัษะการเป็นวทิยากรอย่างมอือาชพี 

 

การพฒันาทกัษะการเป็นวทิยากรมอือาชพี 
(Train The Trainer) 

อตัราท่านละ 9,500 บาท  
สมคัร 2 ท่านขึน้ไปลด 10% 

 
อาจารยธ์นายทุธ สรินุิตานนท ์

Productivity & HR Consultant 
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หลกัการและเหตุผล 
❖ การพฒันาบุคลากรในองคก์รมีหลายวธีิ การฝึกอบรม (Training) เป็นเคร่ืองมือตวัหน่ึงท่ีช่วยลด

ระยะเวลาในการพฒันาบุคลากร ท าใหบุ้คลากรมีประสิทธิภาพในการท างานสูงข้ึน และทนักบั
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยต่ีาง ๆ  ตลอดจนสามารถใชก้ารฝึกอบรมกบัการพฒันาทกัษะดา้น
อ่อน (Soft Skill or Soft Side) ใหก้บับุคลากรในองคก์ร เช่น ทศันคติ ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ
ภาวะความเป็นผูน้ า  เป็นตน้ เพื่อสร้างและปรับแนวคิด ไปสู่การเปล่ียนแปลงค่านิยมและพฤติกรรม
ในการท างาน และการร่วมกนัท างานเป็นทีมอยา่งมีความสุขได ้
 

❖ วทิยากรภายในองคก์รและ/หรือหวัหนา้ตามสายปฏิบติังานท่ีตอ้งรับผดิชอบฝึกอบรมพนกังานใหมี้
ประสิทธิภาพ ควรมีการวางแผนและเตรียมการฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบ (Systematic Training) มี
ความสามารถในการน าเสนอหรือถ่ายทอดอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณสมบติัท่ีดีในการ
เป็นวทิยากร และเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของวทิยากร หรือเรียกวา่มี “Mindset of Trainer” ท่ีถูกตอ้ง
ต่อวชิาชีพวทิยากรฝึกอบรม 

❖ การวางแผนและเตรียมการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพควรใชห้ลกัการ 6P ดงัน้ี  
• P1: Purpose    การก าหนดวตัถุประสงคฝึ์กอบรม 
• P2: People      ค  าถามส าหรับการวเิคราะห์ผูฟั้ง 
• P3: Period      เน้ือหาสาระท่ีเหมาะสมกบัเวลา 
• P4: Point        เน้ือหาสาระท่ีตอ้งการน าเสนอ 
• P5: Provide     สอนอยา่งไรจึงเหมาะสมและดีท่ีสุด 
• P6: Progress   การประเมินผลของการฝึกอบรม 

 

❖ การพฒันาทกัษะการเป็นวทิยากร (Train The Trainer) ให้กบับุคลากรในหน่วยงานเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น
อยา่งยิง่ เพราะจะท าใหก้ารฝึกอบรมบรรลุเป้าหมายของการฝึกอบรมท่ีก าหนดไว ้ การฝึกอบรมจะ
ไม่น่าเบ่ือ สามารถน าความรู้ไปปรับใชไ้ดจ้ริง เพียงแต่วทิยากรผูฝึ้กอบรมตอ้งพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองในหลักการ 6P และให้ความส าคัญกับการฝึกฝนการถ่ายทอด (Delivery Skill) สม ่าเสมอ ซ่ึง
ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนลว้นตกอยูก่บัองคก์ร และน าไปสู่การพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งเป็นระบบมากข้ึน

วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
❖ เพื่อใหบุ้คลากรมีพื้นฐานแนวคิดท่ีถูกตอ้งของการเป็นวทิยากรฝึกอบรม 
❖ เพื่อใหบุ้คลากรเขา้ใจหลกัการ 6P ของการฝึกอบรม และสามารถสร้างวธีิการท่ีเหมาะสมในการ

ฝึกอบรมในหลกัสูตรของตนเองได ้
❖ เพื่อใหบุ้คลากรไดอ้อกแบบและฝึกการสร้างหลกัสูตรดว้ยตนเอง และจ าลองเหตุการณ์ส าหรับการ

ฝึกปฏิบติัจริงในห้องเรียน พร้อมกบัร่วมกนัเป็นกรรมการติชมการฝึกปฏิบติั 
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รายละเอียดเน้ือหาตามหลกัสูตร 
 พื้นฐานท่ีถูกตอ้งของการเป็นวทิยากรมืออาชีพ 

• Mindset of Trainer ในความคิดของคุณ 
• ความหมายและบทบาทของวิทยากร 
• องคป์ระกอบของการน าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 
• ความหมายของการน าเสนออยา่งมืออาชีพ 
• Workshop I: กิจกรรมอุ่นเคร่ืองวทิยากร 
• หลกัการ 6P ส าหรับการเตรียมแผนการสอน 

 Purpose การก าหนดวตัถุประสงคก์ารฝึกอบรม 
 People ค าถามส าหรับการวเิคราะห์ผูฟั้ง 
 Period เน้ือหาสาระท่ีเหมาะสมกบัเวลา 
 Point เน้ือหาสาระท่ีตอ้งการน าเสนอ 
 Provide สอนอยา่งไรจึงเหมาะสมและดีท่ีสุด 
 Progress การประเมินผลของการฝึกอบรม 

 การพฒันาทกัษะการจดัวางเน้ือหาอยา่งมีระบบ  
• โครงสร้างของการฝึกอบรมแบบมืออาชีพ 
• แนวคิด “ทฤษฎีชา้ง” กบัเทคนิคการวางเน้ือหาสาระ 
• องคป์ระกอบของการน าเสนอในแต่ละช่วง 
• เทคนิคการฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพ (Provide) 
• เทคนิคการฝึกอบรมแบบจุดศูนยก์ลางการเรียนรู้ (วทิยากร/ผูเ้รียน/อุปกรณ์) 
• ตวัอยา่งการเตรียมแผนการสอนดว้ย “แบบฟอร์มโครงสร้างแผนการสอน” 
• Workshop II: การเตรียมแผนการสอน 

 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 
• Slide ประเภทต่าง ๆ และการประยกุตใ์ช ้
• การประยกุตใ์ช ้Slide ประเภทแผนภาพ 
• การเตรียมส่ือการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
• 7 อุปกรณ์พื้นฐานส าหรับการน าเสนอ 
• ปัจจยัส่งเสริมความน่าเช่ือถือของผูน้ าเสนอ 

 การใชน้ ้ าเสียงส าหรับการน าเสนอ 
 อ านาจของภาษากายมีผลต่อการน าเสนอ 
 ภาษากายท่ีควรหลีกเล่ียงของนกัน าเสนอ 

• Workshop II: เตรียมสไลดแ์ละโครงสร้างแผนการสอน (Take Home) 
 การพฒันาทกัษะการเป็นวทิยากรอยา่งย ัง่ยนื 

• แนวคิด “Knowledge is not Understanding”  



 
    4 

วธิกีารช าระเงิน 
1.โอนผ่านบญัชธีนาคารกสกิรไทย สาขาพาราไดซ ์พารค์ บญัชกีระแสรายวนั เลขที ่005-1-62865-9  
   ช ือ่บญัช ี“บรษิทั บานาน่า เทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัแตนทซ์ ีจ ากดั” (เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0115557022936)  
2.ช าระดว้ยเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยในนาม “บรษิทั บานาน่า  เทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัแตนทซ์ ีจ ากดั”  (ระบุหลงัเชค็ดว้ยชือ่บรษิทัหรอืชือ่ผูเ้ขา้อบรม) 
3.ช าระผ่าน QR Code K Plus  

 

แบบฟอรม์ใบสมคัรเขา้รว่มการสมัมนา Public Training (Application form for public training) 

หลกัสูตรการพฒันาทกัษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ I สถานที่จ ัดการฝึกอบรม Arize Hotel สุขุมวิท 26  
 

 

ประเภท ค่าบรกิาร Vat 7% หกั ณ ทีจ่่าย 3% ช าระสุทธ ิ

สมาชกิ Banana ID ตอ่ท่าน 9,000.00 630.00 270.00 9,360.00 
ในนามนิตบุิคคล 1 ท่าน 
    ในนามนิตบิุคคล 2 ท่าน (ลด10%) 

9,500.00 
17,100.00 

665.00 
1197.00 

285.00 
513.00 

9,880.00 
17,784.00 

บุคคลทั่วไป 1 ท่าน 
    บุคคลทั่วไป 2 ท่าน (ลด10%) 

9,500.00 
17,100.00 

665.00 
1197.00 

- 
- 

10,165.00 
18,297.00 

 
(อตัราราคานีร้วม 1. เอกสารประกอบการอบรม 2. ประกาศนียบตัร 3. อาหารกลางวนัและอาหารว่างเชา้-บ่าย 4. ของทีร่ะลกึ) 
ตอ้งการอบรม      วนัที ่22 -23 เมษายน 2562       วนัที ่14 -15 ตุลาคม 2562 
 

ขอ้มูลผูส้มคัรเขา้อบรม Public Training   

1.ชือ่/นามสกุล  : ................................................................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง........................................................................................................โทรศพัทม์ือถอื  .............………………............................ 

2.ชือ่/นามสกุล  : ................................................................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง........................................................................................................โทรศพัทม์ือถอื  .............………………............................ 

ขอ้มูลผูป้ระสานงาน (ถา้ม ี- กรุณาระบุเพิม่เตมิกรณีสมคัรในนามนิตบุิคคล)  

1.ชือ่/นามสกุล  : ................................................................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง........................................................................................................โทรศพัทม์ือถอื  .............………………............................ 

E-mail ……………………………………………………………………….………… Line ID …………………………………………………………. 

ชือ่และทีอ่ยู่องคก์รส าหรบัออกใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ากบัภาษี (Tax invoice or Receipt for) 

บรษิทั................................................................................................................ .................................................................................... 

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี ...................................................................................... ส านักงานใหญ่   สาขาที ่............................... 

ทีอ่ยู่……………………............................................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................………. 

ขอ้ก าหนด/เง่ือนไขการอบรม 

1. ขอสงวนสทิธกิารคนืค่าลงทะเบียนในทุกกรณี เวน้แต่ในกรณีทีผู่ส้มคัรไม่เพียงพอจนท าใหไ้ม่สามารถเปิดการอบรมได ้

2. ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงวทิยากร สถานทีจ่ดัอบรม และวนัทีจ่ดัอบรมตามทีต่ามเห็นสมควร หรอืยกเลกิการจดัอบรมในกรณีที่

มีเหตุสุดวสิยั 

3. ค่าลงทะเบียนทีโ่อนมาแลว้สามารถโอนสทิธกิารเขา้อบรมใหแ้กผู่อ้ืน่ได ้โดยแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนักอ่นการอบรม 

  
 

 

 

 

 

4. เอกสารหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3% กรุณาน ามาใหใ้นวนัฝึกอบรม มิฉะน้ันจะตอ้งช าระค่าฝึกอบรมเต็มจ านวน 

5. ส่งหลกัฐานช าระเงินพรอ้มใบสมคัรที ่  public@bananatraining.com หรอื  Line ID: bananatraining 

หรอืแจง้การโอนเงินทีร่ะบบการสมคัร Online Application (กรณีสมคัรผ่านระบบ)     

mailto:public@bananatraining.com


 
    5 

ประวตัวิทิยากร 
 

                                                                               
อาจารยธ์นายทุธ  สรินุิตานนท ์

Productivity & HR Consultant 
  

ประวตักิารศกึษา 

• ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ เนน้การบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์าร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
(Master of Business Administration - [MBA – HRM] รุน่ 16, Thammasat Business School) 

• ปรญิญาโทวศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั (วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  ์
(Master’s degree in Fire Protection Engineering Kasetsart University) 

• ปรญิญาตรวีศิวกรรมอุตสาหการ (วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  ์
(Bachelor’s degree in Industrial Engineering Kasetsart University) 

• ประกาศนียบตัรโครงการเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการใหม่ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
(New Entrepreneur Creation) 

  
ต าแหน่งงานปัจจุบนั 

• ผูบ้รหิารสถาบนัฝึกอบรมบานาน่าเทรนน่ิง 

• วทิยากรและทีป่รกึษาหลกัสูตรประจ าสถาบนัฝึกอบรมบานาน่าเทรนน่ิง 

• ทีป่รกึษาการเพิม่ผลผลติและปรบัปรุงคุณภาพ  
(Productivity & Quality Consultant) 

• ทีป่รกึษาการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์าร  
(HRM & HRD and OD Consultant) 

 
ประสบการณก์ารท างาน 

• ผูบ้รหิารบรษิทั ตรวจสอบอาคารและทีป่รกึษาดา้นมลพษิ จ ากดั 
(ดูแลดา้นการตลาดและการบรหิารทรพัยากรมนุษย)์ 

• ผูบ้รหิารฝ่ายขายประกนัชวีติ บรษิทั เอไอเอ จ ากดั  
(ออกแบบหลกัสูตรและฝึกอบรมตวัแทน, บรหิารหน่วยงานขาย) 

• วศิวกรทีป่รกึษาการเพิม่ผลผลติและปรบัปรุงคุณภาพ 
(วศิวกรทีป่รกึษาอสิระ)  

• วศิวกรออกแบบระบบดบัเพลงิและป้องกนัอคัคภียั  
(Tyco Fire, Security & Services (Thailand) Ltd.) 

• วศิวกรโครงการระบบสุขาภบิาลและดบัเพลงิ  
(Pipeline Co., Ltd.) 
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ความเชีย่วชาญในสายงาน 

• การเพิม่ผลผลติ การปรบัปรุงกระบวนการ และการปรบัปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลติ 
(Productivity, Process and Quality Improvement) 

• การปรบัปรุงคุณภาพผลติภณัฑแ์ละกระบวนการดว้ยควิซสีตอรีแ่ละวงจร PDCA 
(Continuous Improvement with QC Story & PDCA Cycle) 

• การคดิแกปั้ญหาและตดัสนิใจในดา้นต่าง ๆ ดว้ยการประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืแกปั้ญหา  
(Tools for Problem Solving and Decision Making)   

• การพฒันาภาวะความเป็นผูน้ าของผูจ้ดัการ  
(Leadership for Manager) 

• การพฒันาตนเองดว้ยเทคนิคการโคช้ 
(Self - Coach for Goal) 

 
คุณวุฒวิชิาชพีและประวตักิารเขา้รว่มอบรม 

• หลกัสูตรวทิยากรมอือาชพี (Professional Trainer) สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิ
• หลกัสูตร Problem Solving and Decision Making (PSDM)  
• หลกัสูตรระบบคุณภาพ “How to develop an effective QMS by ISO 9001:2008 Training Course”  
• หลกัสูตรระบบคุณภาพ “How to Create Effective QMS Documentation Training Course” 

(Robere & Associates (Thailand) Ltd.)  
• หลกัสูตร HRD 3.0 การพฒันาบุคลากรสมยัใหม่ (ดร.วรภทัร ์ภู่เจรญิ) 
• สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร Lean Game – Train the Trainer (ดร.วทิยา สุหฤทด ารง) 
• ใบอนุญาตภิาควีศิวกร สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ เลขทีใ่บอนุญาต ภอ.11887 
• ใบอนุญาตผูิแ้นะน าการลงทุนดา้นหลกัทรพัย ์เลขทีท่ะเบยีน 074156 

(ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 
• หลกัสูตรมาตรฐานการออกแบบแผนผงัโรงงาน (วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
• หลกัสูตรผูต้รวจสอบอาคาร ศูนยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัส าหรบัอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
• หลกัสูตรการออกแบบ ตดิตัง้ และทดสอบ ระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้(วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย                                           

ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
• หลกัสูตรการออกแบบระบบดบัเพลงิดว้ยน า้ (วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
• หลกัสูตรการออกแบบระบบดบัเพลงิส าหรบัคลงัสนิคา้และระบบสารสะอาดดบัเพลงิ 

(วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
• หลกัสูตรผูดู้แลอาคารดา้นการป้องกนัอคัคภียั (วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
• หลกัสูตรเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการท างาน ระดบัหวัหนา้งาน  

(สถาบนัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในการท างานป่ินทองกรุป๊)                                
• หลกัสูตรผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพษิน า้ (วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
• หลกัสูตรการออกแบบระบบท่อภายในอาคาร (วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
• หลกัสูตรมาตรฐานสายไฟฟ้า มอก. 11-2553 (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
    7 

 
หลกัสูตรทีม่คีวามเชีย่วชาญ 

• หลกัสูตรดา้นการพฒันาภาวะผูน้ า (Leadership)  อาท ิ
- การพฒันาทกัษะหวัหนา้งานยุคใหม่   

(New Supervisory Skill Development)  
- การเสรมิสรา้งพลงัความเป็นผูน้ าในตนเอง  

(Enhancing Leadership Presence) 
- การพฒันาภาวะความเป็นผูน้ า 360 องศาดว้ยตวัคุณเอง  

(Developing the 360 Degree Leader) 
- การพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

(Continuous Self - Improvement) 
 

• หลกัสูตรดา้นการพฒันาทกัษะการคดิ (Thinking) อาท ิ
- การพฒันาทกัษะการคดิเพือ่แกปั้ญหาและการตดัสนิใจ  

(Problem Solving & Decision Making)            
- การคดิเชงิวเิคราะหแ์ละเทคนิคการแกปั้ญหา  

(Analytical Thinking and Problem Solving Techniques )  
- การคดิเชงิตรรกะและการแกปั้ญหาเชงิระบบ  

(Logical Thinking and Systematic Problem  Solving)  
- การคดิเชงิระบบเพือ่การแกปั้ญหาและตดัสนิใจ  

(System Thinking for Problem Solving and Decision Making) 
 

• หลกัสูตรดา้นการเพิม่ผลผลติ (Productivity) อาท ิ
- เทคนิคการคน้หาและการลดความสูญเปล่าดว้ยแนวคดิ Muda Mura Muri 

(Muda Mura Muri Technique for Waste Reduction) 
- QC Story และเทคนิคการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 

(QC Story for Systematic Problem Solving)  
- การปรบัปรุงงานอย่างต่อเน่ืองดว้ยวงจร PDCA  

(Continuous Improvement with PDCA Cycle Course) 
- การวเิคราะหร์ากสาเหตุของปัญหา 

(Root Cause Analysis) 
- การควบคุมกระบวนการผลติโดยกลวธิเีชงิสถติ ิ(SPC) 

(Statistical Process Control) 
- การฝึกอบรมภายในอุตสาหกรรมดว้ยเทคนิค OJT  

(Training Within Industry by On The Job Training) 
- 5 ส เพือ่การเพิม่ผลผลติและการจดัท ามาตรฐาน  

(The 5S to Productivity Improvement and Standardization) 
- ไคเซน็เพือ่การเพิม่ผลผลติและการปรบัปรุงงานอย่างต่อเน่ือง 

(KAIZEN for Productivity and Continuous Process Improvement) 
 

• หลกัสูตรดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ร (Human Resource Management) อาท ิ
- การสรา้งค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รทีม่ปีระสทิธผิล 

(Core Value & Organizational Culture) 
- การบรหิารผลการปฏบิตังิานเชงิกลยุทธ ์

(Strategic Performance Management) 
- การพฒันาองคก์รดว้ยแนวคดิ OKRs 

(Organizational Development by OKRs) 
- เทคนิคการออกแบบระบบตวัวดัผลในองคก์ร (KPI) 

(Key Performance Indicator Design to Practice)  


