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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “ทักษะการเป็นวิทยากร และการจัดการอบรมในยุค New Normal”  

ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
วิทยากร ผู้นำกิจกรรม หรือผู้จัดการอบรม นับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของ

มนุษย์และการทำงานเป็นอย่างมาก บุคคลเหล่านี้นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหา
วิชาการที่ดีแล้ว พวกเขาก็ยังต้องเป็นผู้ที่มีทักษะด้านการถ่ายทอดอย่างครบถ้วนอาทิเช่น  การพูด การ
แสดงออกบนเวที หรือการสร้างบรรยากาศสำหรับการเรียนรู้ให้ดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์และประทับใจที่สุด
อีกด้วย สำหรับวิทยากรที่มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงก็ย่อมเป็นที่ต้องการของหลายๆหน่วยงานให้เข้าไป
จัดการอบรมเพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานในหน่วยงานนั้นๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกณฑ์ในการ
คัดเลือกวิทยากรส่วนใหญ่ก็ดูจากผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมหรือ
ผู้จัดงานในครั้งที่ผ่านมานั่นเอง ในปัจจุบันองค์กรที่มีขนาดใหญ่หลายแห่งก็พยายามที่จะสร้างวิทยากรให้
ประจำในหน่วยงานของตัวเองเพ่ือให้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน
ภายในองค์กรโดยเฉพาะอีกด้วย  
          อาชีพวิทยากรเป็นอาชีพที่กำลังได้รับนิยมมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้สนใจประกอบอาชีพวิทยากรควบคู่ไปกับ
งานประจำของตนเองเป็นจำนวนมาก รวมถึงยังมีผู้ที่ประกอบอาชีพวิทยากรเป็นงานหลักก็มีอยู่จำนวนไม่น้อย
เช่นกัน และตั้งแต่ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการทำงานของ
มนุษย์ในแทบทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่การจัดการอบรมของวิทยากรก็จำเป็นต้องมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม
เช่นกัน วิทยากรจำนวนมากจึงหันมาใช้ช่องทางการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัย  Social Media มากขึ้น
เพ่ือให้เป็นทางออกในการนำเสนอผลงานและสร้างการจดจำให้กับผู้เรียนมากขึ้นอย่างไม่มีขอบเขต  ทำให้ทุก
วันนี้นอกจากวิทยากรจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
สื่อ Online ตามแบบอย่างของการจัดงานในรูปแบบของ New Normal ให้ได้อีกด้วย  
          หลักสูตร “ทักษะการเป็นวิทยากรและการจัดการอบรมในยุค New Normal” นี้จะช่วยให้ผู้ที่สนใจมี
ทักษะของการเป็นวิทยากรที่ดี สามารถสร้าง Content ที่เหมาะสมกับ Character ของผู้สอนเพ่ือที่จะเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมกันนี้ในหลักสูตรก็จะให้ผู้สนใจได้ฝึกปฏิบัติการสอนผ่าน Social Media ที่ทรงอิทธิพล ทำ
ให้เกิดเป็นประโยชน์กับการจัดอบรม Online ทำให้การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับยุคของ New Normal และโลกการเรียนรู้แห่งอนาคตได้อย่างสมบูรณ์  

 
2. วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร  
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1) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับทักษะและกระบวนการที่สำคัญของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
2) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบหลักสูตรและรูปแบบการจัดการอบรม/สัมนาได้อย่างสมบูรณ์

แบบ 
3) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้สื่อ Online และ Social Media มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ

การเปน็วิทยากรได้เป็นอย่างดี 
4) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับเนื้อหาและการนำเสนอของตัวเองได้ 
5) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างเครื่อข่ายระหว่างกัน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้

อย่างได้ไม่มีที่สิ้นสุด 

 
3. หัวข้อวิชาในหลักสูตร  

 
1) ทักษะการเป็นวิทยากรในยุค New Normal 

2) การเลือกเนื้อหาและการสร้างบทเรียนของวิทยากร 

3) บุคลิกภาพของวิทยากรที่ผู้เรียนยุคใหม่ต้องการ 

4) การพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับหลักสูตรและตัวของวิทยากร 

5) การจัดการอบรม/ สัมนาในแบบ In Class 

6) การสร้างความแตกต่างในการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ Online และ Social Media 

7) การใช้ Program Broadcasting ในการนำเสนอบทเรียนผ่านสื่อ Online 

8) ปฏิบัติการสอนจริงผ่านการ Live สด 

 
4. จำนวนผู้เข้าอบรม  

30  คน 

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1)  ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการสื่อสารและการเป็นวิทยากร 

2) วิทยากร โค้ช คร ูอาจารย์ ที่ต้องการเพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรและการนำเสนอ 

3) นักพูด นักขาย นักประชาสัมพันธ์ หรือผู้จัดการอบรม/ สัมนา 

4) ผู้บริหาร หัวหน้า หรือพนักงานในองค์กรทั้งภาครัฐ และ เอกชน 



 

ทักษะการเป็นวทิยากร และการจัดการอบรมในยุค New Normal               หน้า 3 

 จัดโดย สำนกัสริิพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

5) ผู้ประกอบอาชีพอีสระ 

6) ผู้สนใจทั่วไป 

6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม 
 

1) ผู้เข้าอบรมต้องมีทักษะการสื่อสารเบื้องต้น (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับที่ดี 

2) มีประสบการณ์ด้านการพูดต่อหน้าผู้ฟัง หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนมาบ้าง 

3) มีเนื้อหา หรือหัวข้อที่สนใจอยากท่ีจะนำเสนออย่างน้อย 1 หัวข้อ 

4) ผู้เข้าอบรมต้องมี Facebook Account ของตัวเอง 

5) มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่จะต้องนำมาใช้เรียนในวันที่ 2 คนละเครื่อง 

7. วิธีการฝึกอบรม   

การบรรยาย การฝึกปฏิบัติจริง การนำเสนอจริง รับข้อเสนอแนะจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม 

8. ระยะเวลาการฝึกอบรม     
2  วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน เวลาอบรมที่ 
www.training.nida.ac.th 

9. สถานที่ฝึกอบรม 
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10. วิทยากร 

  อาจารย์ณัฐพร  นิรังสรรค์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดง การพูด และการนำเสนอ นักพูด, พิธีกร, DJ  
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยด้านการสื่อสาร และศิลปะการแสดง 
 

11. ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ 5,800.-บาท  

(ศิษย์เก่าสถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์แนบสำเนาใบปริญญาบตัรแนบมาพร้อมใบสมคัร ท่านจะได้สิทธิล์ด 10%) 
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12. การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 

     การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได้ที่  www.training.nida.ac.th 

 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่  

Line@: Trainingnida   

E-Mail: Trainingnida@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   

ที่อยู่: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

    การชำระค่าธรรมเนียม    

  ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-023397-2   
และส่ ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร้ อมระบุ รายละเอี ยดในการออกใบ เสร็ จรับ เงิน ) ไปยั ง 
Trainingnida@gmail.com หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน
เพ่ิมเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227 

 

13. การรับรองผลการฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดย

จะต้องมีเวลามาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 

14. การติดต่อสอบถาม 

 หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่  

http://www.training.nida.ac.th/
mailto:Trainingnida@gmail.com
mailto:Trainingnida@gmail.com
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 กลุ่มงานบริการฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา  

 โทรศัพท์ 0 2727 3213-14, 0 2727 3231  โทรสาร 0 2375 4720 
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ตารางการฝึกอบรม 
หลักสูตร “ทักษะการเป็นวิทยากร และการจัดการอบรมในยุค New Normal”  

อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย 

วันที่ 1 

09.00 – 12.00 น. 
• ทักษะการเป็นวิทยากรในยุค New Normal 

• การเลือกเนื้อหาและการสร้างบทเรียนของวิทยากร 

13.00 – 16.00 น. 
• บุคลิกภาพของวิทยากรที่ผู้เรียนยุคใหม่ต้องการ 

• การพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับหลักสูตรและตัวของวิทยากร 
 

วันที่ 2 

09.00 – 12.00 น. 

• การจัดการอบรม/ สัมนาในแบบ In Class 

• การสร้างความแตกต่างในการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ Online และ Social 

Media 
 

13.00 – 16.00 น. 
• การใช้ Program Broadcasting ในการนำเสนอบทเรียนผ่านสื่อ Online 

• ปฏิบัติการสอนจริงผ่านการ Live สด 
 

 
   หมายเหต ุ ช่วงเวลาพัก 
   เวลา 10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
   14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
   12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
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