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โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร :  เทคนคิการเป็นวิทยากรกิจกรรม 

และนกันนัทนาการมืออาชีพ  

ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  2 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

วิทยากร : ดร.สกุจิ  บาํรุง 

 

1. หลกัการและเหตุผล 
  เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า ชีวิตคนเราคงจะมีแต่โลกของการทาํงานแต่เพียงด้านเดียวคงไม่ได้ ชีวิตจาํเป็นจะต้องมี

การเติมเตม็ในทุก ๆ ด้าน  ดังน้ันในปัจจุบันน้ี องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกประเภท ทุกระดับ ต่างกเ็ล็งเห็น

ความสาํคัญของการจัดบรรยากาศการทาํงานที่ดีให้กับบุคลากรของตนเอง โดยการสร้างที่ทาํงานที่มิใช่มีเพียงแค่การมา

ทาํงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงค่าตอบแทนเท่าน้ัน หากแต่มุ่งส่งเสริมชีวิตครบทุกด้านให้กบับุคลากร เพ่ือให้ที่ทาํงานเป็นสถานที่ที่เขา

สามารถมคีวามสขุ มิใช่มีแต่ความเหน่ือยยาก ความลาํบากทั้งกายใจ จนหมดกาํลังใจ และขาดแรงจูงใจในการทาํงาน การจัด

กิจกรรมและการนันทนาการต่าง ๆ เป็นสิ่งหน่ึงที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและมีความสุขให้กับบุคลากรในองค์กร และ

นอกจากน้ียังมีความจาํเป็นต่อการสร้างสมัพันธก์บัภายนอกองค์กรอกีด้วย ในปัจจุบันองค์กรจึงมคีวามจาํเป็นจะต้องมีการจัด

กจิกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรหรือนอกหน่วยงานอยู่เสมอ  ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรม สมัมนา ปาร์ตี้  สงัสรรค์ เล้ียง

รับ- ส่ง กจิกรรมกฬีา นันทนาการ  PR  CSR  ฯลฯ แต่ในการจัดกจิกรรมทุกคร้ังกม็ักจะมีปัญหาตั้งแต่การหารูปแบบวิธีการ

จัดงาน การออกแบบงาน การจัดเตรียมต่าง ๆ  จนกระทั่งถึง พิธีกร ผู้พากย์ ผู้บรรยาย ผู้นาํกิจกรรม ผู้แสดง ฯลฯ   ซ่ึง

ประเดน็สาํคัญกค็ือ เราอาจจะมีบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพสาํหรับการทาํงานในสภาพงานปกติขององค์กร แต่เรามักจะ

ขาดแคลนบุคลาการที่มีความรู้ความสามารถหรือความชาํนาญการแบบมืออาชีพ ที่จะสร้างสรรค์งานกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมี

คุณภาพ  ทางออกขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมักจะจัดจ้างบุคลากรหรือหน่วยงานจากภายนอกมาดาํเนินการให้ ซ่ึง

อาจจะมีความเป็นมืออาชีพ แต่บางคร้ังกอ็าจจะยังขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร หรือไม่สอดคล้องกับความต้องการที่

แท้จริงที่อยากได้ และที่สาํคัญอาจจะต้องใช้งบประมาณสูง  ดังน้ัน บางองค์กรจึงมีความพยายามที่จะหันมาใช้บุคลากร

ภายในที่กล้าแสดงออก หรือพอจะมีประสบการจากการเป็นนักกิจกรรมสมัยเรียนมาบ้าง แต่กอ็าจจะยังขาดความเข้าใจใน

การจัดกจิกรรมที่มีคุณภาพ หรือพอทาํไปหลายคร้ังกเ็ร่ิมหมดมุก ถึงทางตัน  ขาดรูปแบบ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ทาํให้ผู้ร่วม

กจิกรรมกม็ีความสนใจลดลง เป็นต้น ทางเลือกหน่ึงที่จะทาํให้องคก์รเกดิความประหยัด แต่สามารถมีบุคลากรใช้งานได้อย่าง

ย่ังยืนกค็ือ การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรภายในที่มีความสามารถทางด้านน้ีอยู่แล้ว หรือผู้ที่มีความสนใจ ให้ได้รับการ

พัฒนาอย่างถูกวิธ ี

  การอบรมหลักสูตรน้ี เป็นการอบรมที่จัดทาํโครงสร้างหลักสูตรเพ่ือมุ่งหวังในการตอบโจทย์ความต้องการของ

องค์กรหรือหน่วยงาน ในการสร้างบุคลากรและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกวิธี  เพ่ือก้าวสู่การเป็น วิทยากรกิจกรรมและนัก

นันทนาการมืออาชีพ  อย่างแท้จริง 

 

2. วตัถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทศันคติและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรกิจกรรมและ

นักนันทนาการมืออาชีพที่มีคุณภาพให้กบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

2. เพ่ือให้นาํความรู้ความสามารถจากการอบรมด้านกจิกรรมและนันทนาการไปใช้ประโยชน์Lในการออกแบบ

กิจกรรม ประสานและดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการเติมเต็มและสร้างสมดุลให้กับชีวิตของ

บุคลากรให้สามารถอยู่ในโลกแห่งการทาํงานได้อย่างมีความสขุ  

http://www.trainingservice.co.th/


www.trainingservice.co.th 

 

2 
 สถาบนัฝึกอบรม เทรนนิง่ เซ็นเตอร ์เซอรวิ์ส 

เลขที่ 52/174  ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 15  แขวงสะพานสงู  เขตสะพานสงู  กรงุเทพ  10250 โทร 02 736 0408 แฟกซ์ 02 7360050 

 

Training Center Service 

3. เพ่ือให้นาํความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบกจิกรรม ประสานและดาํเนินการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ กับหน่วยงานหรือบุคลากรภายนอก เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์องค์กร การทาํ PR CSR   ตลอดจน

การจัดงานออกบูท การนาํเสนอสนิค้าหรือบริการ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

4. เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณและเป็นการใช้ประโยชน์จากบุคลากรอย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

5. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ถึง ทกัษะพ้ืนฐานที่ถูกต้อง  ในการพัฒนาศักยภาพตนเองเกี่ยวกับการเป็น

วิทยากรกจิกรรมและนักนันทนาการมืออาชีพ 

6. เพ่ือให้ได้เรียนรู้ถึง เทคนิค วิธีการ กลเมด็เคลด็ลับ ต่าง ๆ ตั้งแต่การเตรียมตัว การออกแบบกิจกรรมที่

แปลกใหม่น่าสนใจ การประสานงาน ตลอดจนการดาํเนินกิจกรรมจริงได้ถูกต้องตามข้ันตอน เพ่ือการเป็น

วิทยากรวิทยากรกิจกรรมและนักนันทนาการมืออาชีพ ทาํงานได้อย่างหลากหลาย แปลกใหม่ และได้

คุณภาพ     

7. เพ่ือให้สามารถค้นพบจุดเด่นของตนเอง และสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นวิทยากรกิจกรรมและนัก

นันทนาการมืออาชีพที่มีเอกลักษณพิ์เศษโดดเด่นเฉพาะตัว   

8. เพ่ือให้สามารถเป็นวิทยากรที่มีคุณภาพโดดเด่นให้กับหน่วยงานของตนเอง และก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ

ภายนอกที่ได้รับการยอมรับได้อย่างแท้จริง  

  

3. ผูเ้ขา้รบัการอบรม 
1. ผู้ที่ทาํหน้าที่เป็นวิทยากรกจิกรรมและนักนันทนาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

2. ผู้ที่ต้องรับบทบาทในการเป็นผู้ประสานหรือเช่ือมสัมพันธไมตรีกับหน่วยงานหรือบุคคลทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์ร  

3. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการก้าวสู่การเป็นวิทยากรกจิกรรมและนักนันทนาการมอือาชีพ  

4. ผู้ที่สนใจจะนาํกจิกรรมต่าง ๆ ไปใช้ในการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการทาํงานที่มีความสขุให้กับบุคลากร

และทมีและองค์กร 

 

4. เนื้ อหาหลกัสูตร 
1. กจิกรรมกลุ่มสมัพันธเ์พ่ือการแสดงออกที่สนุกสนานและเป็นกนัเอง 

2. ความจาํเป็นขององค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องมวิีทยากรกจิกรรมและนักนันทนาการมืออาชีพ 

3. ประโยชน์ที่ย่ิงใหญ่ต่อ ... 

 บุคลากร 

 งาน 

 องค์กร 

 สงัคม 

4. รูปแบบการจัดกจิกรรมภายในหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าสนใจ 

5. รูปแบบการจัดกจิกรรมภายนอกองค์กรที่น่าสนใจ 

6. คุณสมบัติที่ดีที่วิทยากรกจิกรรมและนักนันทนาการต้องมี 

7. ทกัษะพ้ืนฐานที่สาํคัญของการเป็นวิทยากรกจิกรรมและนักนันทนาการ    

 ทกัษะด้านการสร้างความเช่ือมั่นและการกล้าแสดงออก 

 ทกัษะด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด 

 ทกัษะด้านกลยุทธก์ารถ่ายทอดกจิกรรม การนาํกจิกรรม การสร้างบรรยากาศ การสร้างอารมณขั์น 
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 ทกัษะด้านการสร้างและการใช้ สื่อ เทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณต่์าง ๆ ประกอบกจิกรรม 

 ทกัษะด้านการวิเคราะห์งาน วิเคราะห์กจิกรรม และวิเคราะห์กลุ่มผู้ร่วมกจิกรรมแต่ละประเภท 

 ทกัษะด้านสร้างและการออกแบบกจิกรรม 

 ทกัษะด้านปฏภิาณไหวพริบ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

8. เทคนิคการเป็นพิธกีร  

 พิธกีรเดี่ยว  

 พิธกีรคู่  

 พิธกีรคู่ผสม  

9. เทคนิคการเป็นผู้ประกาศ /ผู้ดาํเนินรายการ  

10. เทคนิคการสมัภาษณแ์ขกรับเชิญ /กลุ่มผู้ร่วมกจิกรรม  

11. เทคนิคการเป็นผู้บรรยาย / ผู้พากย์      

12. กลยุทธท์ี่สาํคัญของมืออาชีพที่ประสบความสาํเรจ็ เช่น... 

 กลยุทธก์ารสร้างความหวือหวาแปลกใหม่ 

 กลยุทธก์ารสร้างและการตีแตกกจิกรรม 

 กลยุทธก์ารสร้างแนวร่วมและการสร้างความร่วมมือแบบโดน ๆ 

 กลยุทธก์ารกระตุ้นและจูงใจ 

 ฯลฯ 

13. แนวทางการออกแบบกจิกรรมที่แปลกใหม่และน่าสนใจทั้งในและนอกองค์กร  เช่น ... 

 การจัดประชุม อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน 

 การจัดปาร์ตี้  สงัสรรค์  งานเล้ียงต่าง ๆ 

 การจัดค่ายกจิกรรม 

 การนิทศัการ จัดงานประกวด งานประกาศรางวัล เฉลิมฉลอง 

 การจัดกฬีา นันทนาการ  

 การจัด PR  CSR     

 การจัดออกบูท งานแสดงสนิค้า  

 ฯลฯ  

14. เทคนิคการจัดกจิกรรม WALK RALLY 

 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบักจิกรรม WALK RALLY 

 กระบวนการในการจัดกจิกรรมแต่ละข้ันตอน 

 การค้นหาสภาพปัญหาและการกาํหนดวัตถุประสงค์หลักของกจิกรรมรวม 

 วิธกีารออกแบบกจิกรรมทั้งในห้องอบรมและกจิกรรมประจาํฐานที่สนุกและตอบโจทย์การอบรม 

 การคัดเลือกความเหมาะสมของกจิกรรมกบับุคลากร สภาพปัญหา วัตถุประสงค์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์

และสถานที่ 

 เทคนิคการสรุปโยงความรู้  ข้อคิด ประสบการณ ์เทคนิคต่าง ๆ สู่การทาํงานจริงในหน่วยงานและองค์กร 

 ข้อพึงระวังและเทคนิคในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

15. กจิกรรมฝึกปฏบิัติจริงอย่างเข้มข้น  ตลอดการอบรม 

16. การต่อยอดสู่ความเป็นมืออาชีพ        
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5. รูปแบบการอบรม  

1. กจิกรรมกลุ่มสมัพันธท์ี่แปลกใหม่ สนุกสนานเป็นกนัเอง เน้นการสร้างความเช่ือมั่นในการแสดงออกได้อย่าง

แท้จริง 

2. รูปแบบการฝึกอบรม เป็น  การฝึกอบรมแบบเขม้ขน้ คือ การบรรยายสลับกจิกรรม  และเน้นฝึกปฏบิัติอย่าง

จริงจังตามกจิกรรมที่กาํหนด     โดยเน้นบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกนัเองและส่งเสริมการแสดงออกเพ่ือการ

เป็นวิทยากรกจิกรรมและนักนันทนาการมืออาชีพ   

3.  WORK  SHEET  /WORK SHOP   / ROLE PLAYING   

4. กจิกรรมที่เน้นยํา้การสร้างบรรยากาศและกจิกรรมที่สามารถนาํไปใช้ได้จริง 

5. รับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากรเป็นรายบุคคล อย่างสร้างสรรค์      

 

หมายเหตุ  เน้ือหาหลักสตูรและกจิกรรมต่าง ๆ สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความสามารถของกลุ่มผู้เรียน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์

สงูสดุที่นาํไปใช้ได้จริง 

 

6. ระยะเวลาการอบรม  
เวลา 09.00-16.00 น.  2 วัน 

 

7. วิทยากร    ดร.สกุจิ  บาํรุง 
การศึกษา   -    ปริญญาเอก ด้านการพัฒนาและการปฏริูปองค์การ จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ซีบู    

  ( ORGANIZATION DEVELOPMENT AND TRANFORMATION FROM CEBU  

  DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES) 

     -     ปริญญาโท (ค.ม.) จาก จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

วิทยากรผู้ชาํนาญการในการฝึกอบรมสมัมนา ( หลักสตูร ด้านการบริหาร การจัดการ การขาย การบริการ 

การตลาด การปรับทศันคติ แนวคิด การสร้างแรงบันดาลใจ ศิลปะการพดู ทมีงาน กจิกรรม WALK 

RALLY ฯลฯ ) ที่ปรึกษาและออกแบบหลักสตูรการฝึกอบรมสมัมนาให้กบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

กว่า 20 ปี 

 

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 
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