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Train the Trainer : Basic Productivity

วันที่ 16,17,24,31 มกราคม, 7,14,21 กุมภาพันธ์ , 7,14 มีนาคม 25 เมษายน 2561
สถานที่ฝึกอบรม : สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ บางลาพู

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรทางด้ าน Productivity ไม่ว่าจะเป็ น 7 Wastes & Kaizen, 5ส.เพื่อการเพิ่ม
ผลผลิต, Visual Control & Poka-Yoke, QCC, Green Productivity ล้ วนแต่เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาด้ านการผลิต ทังนี
้ ้ท่านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้ านดังกล่าว แต่ยงั ขาดทักษะใน
การนาเสนอ หรื อการถ่ายทอด การนาศาสตร์ ทางด้ าน Productivity และศาสตร์ ด้าน Trainer จึง มี
ความสาคัญและจาเป็ นเป็ นอย่างยิ่ง ในการที่จะทาให้ ทา่ นสามารถต่อยอดความรู้และประสบการณ์ที่ท่านมี
ส่งต่อให้ กบั บุคลากรในองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
บ่อยครัง้ ที่เมื่อพูดถึงการฝึ กอบรมในฐานะผู้เข้ าอบรมก็เบื่อขึ ้นมาทุกครัง้ ไป น้ อยคนนักที่ต้องการที่
จะเข้ ารับการฝึ กอบรม การฝึ กอบรมทัว่ ไปทาให้ บรรยากาศการอบรมเป็ นไปอย่างไม่น่าสนใจ ขาดเทคนิค
การสอน การออกแบบเนื ้อหา โครงสร้ างเรื่ อง การจัดลาดับเนื ้อหา ไม่มีภาคปฏิบตั ิ มีเพียงแต่การบรรยาย
โดยไม่ได้ สนใจผู้เข้ าอบรม ทาให้ การฝึ กอบรมไม่สาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ ทังที
้ ่ตวั ผู้สอน (วิทยากร) นัน้
เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถมากเป็ นที่ยอมรับ แต่ไฉนถึงเกิดปั ญหาอย่างนี ้ขึ ้น
การฝึ กอบรมเป็ นการสอน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ งาน และการปฏิบตั ิที่ใช้ เวลาสันที
้ ่ ส ุด
และผู้เข้ าอบรมก็จะเรี ยนรู้ ได้ เร็ วที่สดุ วิทยากรจึ งเป็ นหัวใจสาคัญที่สดุ ในการฝึ กอบรมดังกล่าว แต่ปัญหาที่
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พบในตัววิทยากรทัว่ ไป ทาให้ การสอนไม่บรรลุผล เป็ นเพราะไม่เข้ าใจในเทคนิคการสอนที่แท้ จริ ง ไม่ว่าจะ
เป็ นการสร้ างบรรยากาศ การเข้ าใจในอารมณ์ของผู้เข้ ารับการอบรม การออกแบบโครงสร้ างการสอนการ
จัดลาดับเนื ้อหา การถ่ายทอด การใช้ สรี ระร่างกาย แนวคิด PAJES เพื่อช่วยให้ หลักสูตรการสอนสมบูรณ์
ขึ ้น
ดังนัน้ หลักสูตรนีจ้ ึงแก้ ปัญหาดังกล่าวให้ กับวิทยากรที่เข้ าเรี ยนจะมีความเข้ าใจในการสอนและ
พัฒนาการสอนให้ ดงึ ดูดผู้เรี ยนยิ่งขึ ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั หิ น้ าที่สอนงาน และวิทยากรภายในบริ ษัทสามารถเป็ นวิทยากรได้ ดี ได้ รับความรู้
และเพิ่มพูนทักษะในการเป็ นวิทยากรยุคใหม่ สามารถถ่ายทอดความรู้ และเลือกใช้ เทคนิควิธีการฝึ กอบรมที่
จะทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ อย่างถูกต้ อง รวมทังออกแบบและวางโครสร้
้
างเรื่ องที่จะสอน จัดลาดับเนื ้อหาได้
อย่างถูกต้ องเหมาะสม

กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร
L1 เทคนิคกำรเป็ นวิทยำกรมืออำชีพ (5 วัน)
วันที่ฝึกอบรม
16 มกราคม 2561
17 มกราคม 2561
31 มกราคม 2561
14 มีนาคม 2561
25 เมษายน 2561

หัวข้ อ
1. เทคนิคการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ ครัง้ ที่ 1
2. เทคนิคการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ ครัง้ ที่ 2
3. เทคนิคการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ ครัง้ ที่ 3
4. เทคนิคการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ ครัง้ ที่ 4
5. นาเสนอผลงาน และรับการ Feed Back จากวิทยากร

L2 องค์ ควำมรู้ ด้ำน Productivity (5 วัน)
วันที่ฝึกอบรม
24 มกราคม 2561
7 กุมภาพันธ์ 2561
14 กุมภาพันธ์ 2561
21 กุมภาพันธ์ 2561
7 มีนาคม 2561

W1

หัวข้ อ
7 Wastes & Kaizen
5ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิต
Visual Control & Poka-Yoke
QCC
Green Productivity

กำรฝึ กปฏิบัติ กำรเป็ นวิทยำกรในสถำนประกอบกำร และกำรติดตำมผล
วันที่
กำรฝึ กปฏิบัติ
กำรฝึ กปฏิบัติ กำรเป็ นวิทยำกรในสถำนประกอบกำร
15 มีนาคม – 24 - ฝึ กปฏิบตั ิโดยการบรรยายจริ ง 3 ชัว่ โมง
- ผู้เข้ าร่ วมฟั งบรรยาย ไม่น้อยกว่า 20 คน
เมษายน 2561
- บรรยายในสถานประกอบการที่ท่านจัดหาเอง
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25 เมษายน 2561

กำรติดตำมผลกำรฝึ กปฏิบัตเิ ป็ นวิทยำกร
- นาเสนอผลงานการฝึ กอบรมในสถานประกอบการ
งานที่ต้องส่งมีดงั นี ้
1. ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม
2. ใบประเมินผลการฝึ กอบรม และสรุ ปผลการประเมิน
3. ข้ อสอบ Pre-test, Post-test และสรุปผลสอบ
4. Course Outline
5. เอกสารประกอบการบรรยาย
6. ประวัติวิทยากร
7. รู ปบรรยากาศการอบรม
8. วีดีโอการเรี ยนการสอนบางส่วน ในรู ปแบบ CD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รำยละเอียดกำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร
ครั ง้ ที่ 1 : 16 มกรำคม 2561
หัวข้ อ : เทคนิคกำรเป็ นวิทยำกรมืออำชีพ ครั ง้ ที่ 1
- สร้ างบรรยากาศให้ ผ้ เู ข้ าอบรมรู้ จกั กัน
- เป้าหมายของหลักสูตรการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
- บันได 3 ขันของการเป็
้
นมืออาชีพ
- ความหมายเชิงลึกงของ Trainer หรื อวิทยากร
- ปั ญหาที่พบในการสอนของวิทยากร
- คุณสมบัติและทักษะของการเป็ นวิทยากรมืออาชีพที่สาคัญ
- กฎทอง 3 ข้ อของการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
- ฝึ กปฏิบตั ิครัง้ ที่ 1
- ความหมายของการสอนที่ดี หากเข้ าใจถูกต้ องการสอนก็ตรงเป้าหมาย
- วิทยากรต้ องรู้ กระบวนการเรี ยนรู้ และจดจาของผู้เรี ยนจะได้ ออกแบบและสอนได้ อย่างถูกต้ อง
ครั ง้ ที่ 2 : 17 มกรำคม 2561
หัวข้ อ : เทคนิคกำรเป็ นวิทยำกรมืออำชีพ ครั ง้ ที่ 2
-

เทคนิค 5 ประการในการช่วยจาของผู้เรี ยนที่วิทยากรต้ องเข้ าใจและใช้ ในการออกแบบและสอน
ทฤษฏี 3 สบาย ที่ชว่ ยให้ การสอนและออกแบบกาหนดการสอนได้ อย่างราบรื่ น
สมการการสอนอย่างมืออาชีพ คือหัวใจในการสอนให้ สาเร็ จ
หัวใจการสอนของวิทยากร คือการออกแบบการสอนหลักสูตรได้ ตรงเป้าหมาย
ความสาคัญของการออกแบบโครงสร้ างหลักสูตร

ครั ง้ ที่ 3 : 24 มกรำคม 2561
หัวข้ อ : Basic Productivity : 7 Wastes & Kaizen
-

สภาวการณ์แข่งขันในยุคโลกาภิวตั น์
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-

-

-

องค์ประกอบการเพิม่ ผลผลิต
- เพื่อให้ เรี ยนรู้ถงึ วิธีการกาหนดเป้าหมายเพื่อให้ บรรลุ QCDSMEE
- เพื่อเรี ยนรู้การปรับปรุงพัฒนางานตามขบวนการ PDCA
ความสูญเสีย 7 ประการ ( 7 Waste ) และ Muda Mura Muri
- เพื่อรู้และเข้ าใจถึง ความสูญเสีย 7 ประการและ Muda Mura Muri
- เพื่อวางแนวทางในการกาจัดความสูญเสีย 7 ประการ
Kaizen การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ ร้ ูหลักการ และแนวคิดในการทา Kaizen เพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงาน

ครั ง้ ที่ 4 : 31 มกรำคม 2561
หัวข้ อ : เทคนิคกำรเป็ นวิทยำกรมืออำชีพ ครั ง้ ที่ 3
-

5W2H ในการออกแบบโครงสร้ างหลักสูตร
4ส่วนสาคัญของโครงสร้ างหลักสูตรที่ต้องมีในทุกหลักสูตร
เวลาทีใ่ ช้ ในการสอนของแต่ละส่วนในโครงสร้ างหลักสูตร
ขันตอนการออกแบบและวางโครงสร้
้
างหลักสูตรที่จะสอน
เทคนิคการออกแบบโครงสร้ างหลักสูตร ด้ วย Tree Diagram
ฝึ กปฏิบตั ิครัง้ ที่ 2 เรื่ องการใช้ Tree Diagram กาหนดโครงสร้ างหลักสูตร
ฝึ กปฏิบตั ิครัง้ ที่ 3 ให้ แต่ละคนออกแบบโครงสร้ างหลักสูตรทีจ่ ะสอนจริ ง และนาเสนอ

ครั ง้ ที่ 5 : 7 กุมภำพันธ์ 2561
หัวข้ อ : Basic Productivity : 5ส.เพื่อกำรเพิ่มผลผลิต
-

แนวคิดการเพิม่ ผลผลิต มีความจาเป็ นและมีผลประโยชน์ตอ่ พนักงาน องค์กร และลูกค้ าอย่างไร รวมทัง้
ขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรมตามแนวคิด 5ส
หลักการ 5ส และขันตอนการด
้
าเนินโครงการ ทบทวนหลักการ 5ส และขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรมตามแผน
โครงการที่องค์กรมีอยูด่ ้ วยหลัก PDCA
5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
การทา 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร
การจัดทาเอกสารระบบ 5ส / การจัดทามาตรฐาน 5ส / การตรวจประเมิน
ตัวอย่างองค์กรที่ประสบผลสาเร็จ
Workshop เสริ มสร้ างความเข้ าใจในแต่ละ ส

ครั ง้ ที่ 6 : 14 กุมภำพันธ์ 2561
หัวข้ อ : Basic Productivity : Visual Control & Poka-Yoke
-

ปั ญหาและความล้ มเหลวที่เกิดขึ ้นที่มีสาเหตุจากความสามารถในการรับรู้
คานิยามของ ความผิดพลาด (Error) และข้ อบกพร่อง (Defect)
ข้ อจากัดของมนุษย์ และความน่าเชื่อถือในตัวมนุษย์ 5 ระดับ
ผลกระทบของข้ อบกพร่องทีม่ ีตอ่ กระบวนการและผลิตภัณฑ์
Visual Control คืออะไร
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-

เป้าหมายของ Visual Control
ขันตอนการใช้
้
Visual Control ในองค์กร
ชนิดของ Visual Control
หลักการและแนวคิดของ Poka Yoke เพื่อการผลิตของเสียเป็ นศูนย์
3 แนวทางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
3 รูปแบบวิธีการติดตัง้ Poka Yoke
อุปกรณ์ดกั จับ 3 ประเภทของ Poka Yoke
แนวทางในการใช้ Poka Yoke ในการควบคุมกระบวนการ
7 ขันตอนการน
้
า Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้

ครั ง้ ที่ 7 : 21 กุมภำพันธ์ 2561
หัวข้ อ : Basic Productivity : QCC
-

-

การแข่งขันในยุคดิจิตลั
หัวใจในการสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ ลกู ค้ า
แนวคิดและความสาคัญของ QCC
ทาไมต้ องทา QCC
ความหมาย/องค์ประกอบ/เป้าหมาย
ขันตอนการท
้
า QCC
QC Story หรื อ 7 ขันตอนการท
้
า QCC
เครื่ องมือบางชนิดทีเ่ กี่ยวข้ อง จากทังหมด
้
7 Tools เช่น Check sheet ผังก้ างปลา กราฟ Pareto - -ภาคปฏิบตั ิ / กิจกรรมกลุม่ ทา QCC แต่ละขันตอน
้
นาเสนอและสรุป
ถาม – ตอบ

ครั ง้ ที่ 8 : 7 มีนำคม 2561
หัวข้ อ : Basic Productivity : Green Productivity
- หลักการของ Green Productivity
- Green Productivity กับอุตสาหกรรม 4.0
- เครื่ องมือที่ใช้ใน Green Productivity
- การดาเนินงานเพื่อปรับปรุ งองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย Green Productivity
- ความสัมพันธ์ระหว่าง Green Productivity กับ Green Industry
- กรณี ศึกษา Green Productivity
ครั ง้ ที่ 9 : 14 มีนำคม 2561
หัวข้ อ : เทคนิคกำรเป็ นวิทยำกรมืออำชีพ ครั ง้ ที่ 4
-

เคล็ดลับการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่วทิ ยากรต้องมีและใช้เพื่อสร้างความสาเร็ จของวิทยากร
เทคนิคต่างๆ ที่วทิ ยากรต้องรู ้และเข้าถึงและใช้ให้ถูก เช่นน้ าเสี ยง บุคคลิก การนัง่ เดิน ยืน การพูด การใช้
ภาษาร่ างกาย เทคนิคการกาจัดความตื่นเต้น ความประหม่า การสบตา ฯลฯ
การออกแบบสไลด์การสอน
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-

เทคนิคการออกแบบสไลด์ให้ดึงดูด
การกาหนดสไลด์อย่างไรให้เป็ นวิทยากรมืออาชีพ
ฝี กปฏิบตั ิการเรื่ องการออกแบบสไลด์ที่ใช้สอนในหลักสูตรที่วทิ ยากรจะสอนจริ ง
บัญญัติ 10 ประการของการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝึ กปฏิบัติ กำรเป็ นวิทยำกรในสถำนประกอบกำร:
ขัน้ เตรี ยมกำรเป็ นวิทยำกร
วันที่ : 16 มกรำคม – 14 มีนำคม 2561
ช่ วงที่มีกำรเรี ยนกำรสอน เทคนิคกำรเป็ นวิทยำกรมืออำชีพ (Train the Trainer)
หัวข้ อ : ฝึ กปฏิบัตกิ ำรเป็ นวิทยำกร ระยะที่ 1
- จัดทาหลักสูตรฝึ กอบรม
- จัดทากาหนดการฝึ กอบรม
- จัดทา Presentation และเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
- จัดทาแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึ กอบรมแบบถูก-ผิด จานวน 20 ข้ อ
- จัดทาเอกสารประเมินหลักสูตรและวิทยากร
- จัดเตรี ยมกิจกรรมประกอบการอบรม
- นาเสนอเอกสารทุกรายการเพื่อการพิจารณาจากวิทยากร
ขัน้ ปฏิบัตเิ ป็ นวิทยำกร
วันที่ : 15 มีนำคม – 24 เมษำยน 2561
หัวข้ อ : ฝึ กปฏิบัตกิ ำรเป็ นวิทยำกร ระยะที่ 2
- บรรยายในสถานประกอบการ ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมง (ผู้เข้ ารับการอบรมจานวนไม่ต่ากว่า 20 คน)
- ถ่ายทา CD หรื อ DVD การบรรยาย
- ส่งเอกสารและผลงานการฝึ กอบรมทังหมดในวั
้
นที่ 19-20 พฤษภาคม 2560
งานที่ต้องส่งมีดงั นี ้
1. ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม
2. ใบประเมินผลการฝึ กอบรม และสรุ ปผลการประเมิน
3. ข้ อสอบ Pre-test, Post-test และสรุปผลสอบ
4. Course Outline
5. เอกสารประกอบการบรรยาย
6. ประวัติวิทยากร
7. รู ปบรรยากาศการอบรม
8. วีดีโอการเรี ยนการสอนบางส่วน ในรู ปแบบ CD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ครั ง้ ที่ 10 : 25 เมษำยน 2561
หัวข้ อ : นำเสนอผลงำน และรั บกำร Feed Back จำกวิทยำกร
-

วิทยากรแต่ละท่านจะต้ องสอนจริง ตามหลักสูตรที่ได้ กาหนดมาตาม
วิเคราะห์ และชี ้แนวทางการแก้ ไขข้ อบกพร่องรายบุคคล เพื่อนากลับไปฝึ กฝนและพัฒนา
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วิทยำกร

ดร.สุรัส ตังไพฑู
้ รย์
อ.ไมตรี บุญขันธ์
อ.พิสษิ ฐ์ อุษยาพร
อ.นาพล ตังทรั
้ พย์
ดร.วศิน มหัตนิรันดร์ กลุ

เวลำกำรฝึ กอบรม

10 วัน (09.00 – 16.00 น.)

สถำนที่สัมมนำ

ห้ องประชุม 1 ชัน้ 6 สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ บางลาพู

จำนวนผู้เข้ ำรับกำรฝึ กอบรม 25 คน
คุณสมบัติผ้ สู มัคร
- ผู้จดั การ และหัวหน้ างาน หรื อผู้รับผิดชอบงานด้ าน Productivity ในโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์
- มีทกั ษะการพูดพื ้นฐานสาหรับการฝึ กอบรม
- มีความตังใจและมี
้
ความพร้ อมในการเข้ ารับการอบรมตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
- ได้ รับการอนุมตั ิและสนับสนุนจากสถานประกอบการในการจัดทาโครงการฝึ กอบรม
กำรคัดเลือกผู้เข้ ำรับกำรฝึ กอบรม พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครและการสัมภาษณ์โดยทีมวิทยากร
กำรประเมินผล
สอบวัดผลประมวลความรู้ในวันสุดท้ าย และมอบวุฒิบตั รสาหรับ
1. ผู้เข้ าเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
2. มีการฝึ กปฏิบตั ิจริง
3. ส่งงานตามวัน เวลา ที่กาหนด
4. ผ่านการทดสอบประมวลความรู้สงู กว่าร้ อยละ 85 / ในการฝึ กอบรมสัมมนา ทุกหลักสูตรจะมีทดสอบก่อน
และหลังการอบรม (Pre-Test and Post-Test)

อัตรำค่ ำธรรมเนียม **ฟรี**
เงื่อนไข
ผู้ท่ ไี ด้ รับกำรคัดเลือก แต่ เข้ ำร่ วมกำรฝึ กอบรมต่ำกว่ ำร้ อยละ 80 และไม่ ส่งงำนตำมที่กำหนด จะไม่ ได้ สิทธิ
กำรสอบประมวลควำมรู้ , รั บวุฒบิ ัตร และ ต้ องชำระค่ ำธรรมเนียมเต็มจำนวน 20,000.-บำท
สิ่งที่ผ้ ูเข้ ำร่ วมสัมมนำจะได้ รับ
1. การเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
2. องค์ความรู้ เชิงลึกในด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้ อมการนาไปปฏิบตั ิ
3. เครื อข่ายวิทยากร
4. การรับเชิญเป็ นวิทยากรในนามสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามเหมาะสม)
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ใบสมัครเข้ ำร่ วมอบรม/สัมมนำ
หลักสูตร Train the Trainer : Basic Productivity
วันที่ 16,17,24,31 มกรำคม, 7,14,21 กุมภำพันธ์ , 7,14 มีนำคม 25 เมษำยน 2561
สถานที่ฝึกอบรม : สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ บางลาพู
ปิ ดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจำนวน

กรุ ณำกรอข้ อมูลให้ ครบถ้ วน
1. ชื่อ-นำมสกุล (นาย / นาง / นางสาว)………………….…….………………………………..…………………………..
ตำแหน่ งปั จจุบัน……………………….................................................................................................................
2. สถำนที่ทำงำน / ชื่อบริษัท..................................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ /สินค้ ำที่ผลิต.......................................................................................................................................
ที่อยู่.....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ..………………..………..………….มือถือ.............................................โทรสำร..……...….…...………
E-mail….………………………………………………………………………………………………..…………...........
3. ชื่อบริษัท/โรงงำนที่จะฝึ กปฏิบัติ ......................................................................................................................
หมำยเหตุ กรุ ณำแนบสำเนำบัตรประชำชนพร้ อมรั บรองสำเนำถูกต้ อง 1 ฉบับ
คารับรองจากต้ นสังกัด/หน่วยงาน

ผู้สมัคร

ลงชื่อ………………………………………..…..

ลงชื่อ………………………………………..…..

(….………………………………………..)

(….………………………………………..)

ตาแหน่ง.........................................................

ตาแหน่ง..........................................................

วันที่……………………………………………

วันที่……………………………………………..

กรุ ณำส่ งใบสมัครภำยในวันที่ 22 ธันวำคม 2560 ที่ Fax 02-280-7273 หรือ E-mail punnatda@thaieei.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : แผนกฝึ กอบรมและจัดการความรู้
โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 606 (พรรณณัฐดา), 504 (พัชราภรณ์), 608(ณิชนา), 414 (ศุภนันท์), 505 (พรทิพย์) โทรสาร 02-280-7273
E-mail : punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaiee.com, suppanant@thaieei.com, pornthip@thaieei.com
Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Website : www.thaieei.com, www.kmthaieei.com
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 57 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชัน้ 6 ถ.พระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
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