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โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร :  เทคนคิการเป็นวิทยากรกิจกรรม 

และนกันนัทนาการมืออาชีพ  

ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

วิทยากร : ดร.สกุจิ  บาํรุง 

 

1. หลกัการและเหตุผล 
ในปัจจุบนันี้  องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชล ทุกประเภท ทุกระดับ ต่างกม็ีความจาํเป็นจะต้องมกีารจัดกจิกรรม

ทั้งภายในและภายนอกองค์กรหรือนอกหน่วยงานอยู่เสมอ  ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรม สมัมนา ปาร์ตี้  สงัสรรค์ เล้ียงรับ- ส่ง 

กจิกรรมกฬีา นันทนาการ  PR  CSR  ฯลฯ แต่ในการจัดกจิกรรมทุกคร้ังกม็ักจะมีปัญหาตั้งแต่การหารปูแบบวิธกีารจดังาน 

การออกแบบงาน การจัดเตรียมต่าง ๆ  จนกระทั่งถึง พิธกีร ผู้พากย์ ผู้บรรยาย ผู้นาํกจิกรรม ผู้แสดง ฯลฯ   ซ่ึงประเดน็

สาํคัญกค็ือ เราอาจจะมีบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพสาํหรับการทาํงานในสภาพงานปกติขององค์กร แต่เรามักจะขาดแคลน

บุคลาการที่มีความรู้ความสามารถหรือความชาํนาญการแบบมืออาชีพ ที่จะสร้างสรรค์งานกจิกรรมต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ   

ทางออกขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมักจะจัดจ้างบุคลากรหรือหน่วยงานจากภายนอกมาดาํเนินการให้ ซ่ึง

อาจจะมีความเป็นมืออาชีพ แต่บางคร้ังกอ็าจจะยังขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร หรือไม่สอดคล้องกบัความต้องการที่

แท้จริงที่อยากได้ และที่สาํคัญอาจจะต้องใช้งบประมาณสงู  ดังน้ัน บางองค์กรจึงมีความพยายามที่จะหันมาใช้บุคลากร

ภายในที่กล้าแสดงออก หรือพอจะมปีระสบการจากการเป็นนักกจิกรรมสมัยเรียนมาบ้าง แต่กอ็าจจะยังขาดความเข้าใจใน

การจัดกจิกรรมที่มีคุณภาพ หรือพอทาํไปหลายคร้ังกเ็ร่ิมหมดมุก ถึงทางตนั  ขาดรูปแบบ เทคนิควิธกีารใหม่ ๆ ทาํให้ผู้ร่วม

กจิกรรมกม็ีความสนใจลดลง เป็นต้น 

 ทางเลือกหน่ึงที่จะทาํให้องค์กรเกดิความประหยัด แต่สามารถมีบุคลากรใช้งานได้อย่างย่ังยืนกค็ือ การสนับสนุน

และพัฒนาบุคลากรภายในที่มีความสามารถทางด้านน้ีอยู่แล้ว หรือผู้ที่มีความสนใจ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธ ี

การอบรมหลกัสูตรนี้  เป็นการอบรมที่จดัทําโครงสรา้งหลกัสูตรเพ่ือมุ่งหวังในการตอบโจทย์ความต้องการของ

องค์กรหรือหน่วยงาน ในการสร้างบุคลากรและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกวิธ ี  เพ่ือก้าวสู่การเป็น วิทยากรกิจกรรมและนกั

นนัทนาการมืออาชีพ  อย่างแท้จริง 

 

2. วตัถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มทีศันคติและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการเป็นวิทยากรกจิกรรมและนัก

นันทนาการมืออาชีพที่มีคุณภาพให้กบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

2. เพ่ือให้เรียนรู้ถึง ทกัษะพ้ืนฐานที่ถูกต้อง  ในการพัฒนาศักยภาพตนเองเกี่ยวกบัการเป็นวิทยากรกจิกรรมและ

นักนันทนาการมืออาชีพ 

3. เพ่ือให้ได้เรียนรู้ถึง เทคนิค วิธกีาร กลเมด็เคลด็ลับ ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามข้ันตอน เพ่ือการเป็นวิทยากร

วิทยากรกจิกรรมและนักนันทนาการมืออาชีพ อย่างมีคุณภาพ    

4. เพ่ือให้สามารถค้นพบจุดเด่นของตนเอง และสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นวิทยากรกจิกรรมและนัก

นันทนาการมืออาชีพที่มีเอกลกัษณพิ์เศษโดดเด่นเฉพาะตัว   

5. เพ่ือให้สามารถเป็นวิทยากรที่มีคุณภาพโดดเด่นให้กบัหน่วยงานของตนเอง และก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ

ภายนอกท่ีไดร้บัการยอมรบัไดอ้ย่างแทจ้ริง  
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Training Center Service 

3. ผูเ้ขา้รบัการอบรม 
1. ผู้ที่ทาํหน้าที่เป็นวิทยากรกจิกรรมและนักนันทนาการทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  

2. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการก้าวสู่การเป็นวิทยากรกจิกรรมและนักนันทนาการมืออาชีพ  

 

4. เนื้ อหาหลกัสูตร 
1. กจิกรรมกลุ่มสมัพันธเ์พ่ือการแสดงออกที่สนุกสนานและเป็นกนัเอง 

2. ความจาํเป็นขององค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องมวิีทยากรกจิกรรมและนักนันทนาการมืออาชีพ 

3. รูปแบบการจัดกจิกรรมภายในและภายนอกองคก์รที่น่าสนใจ 

4. คุณสมบัติที่ดีที่วิทยากรกจิกรรมต้องม ี

5. ทกัษะพ้ืนฐานท่ีสําคญัของการเป็นวิทยากรกิจกรรมและนกันนัทนาการ ( เช่น การพูด การเป็นพิธีกร การ

นาํกิจกรรม การสรา้งบรรยากาศ ฯลฯ ) 

6. เทคนิคที่สาํคัญของมืออาชีพที่ประสบความสาํเรจ็  

7. แนวทางการออกแบบกจิกรรมที่แปลกใหม่และน่าสนใจทั้งในและนอกองคก์ร ( เช่น ประชุม อบรม สมัมนา 

ปาร์ตี้  สงัสรรค์ เล้ียงรับ- ส่ง กฬีา นันทนาการ  PR  CSR    แสดงสนิค้า ฯลฯ ) 

8. เทคนิคการจัดกจิกรรม walk rally   

9. กจิกรรมฝึกปฏบิตัิจริง  แต่ละช่วงการบรรยายตลอดการอบรม 

10. การต่อยอดสู่ความเป็นมืออาชีพ        

 

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.  1 วัน 
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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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