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ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
พรรณณัฐดา (เป้), ศุภนันท์ (หยี), ณิชนา (ผัก) 02-2807272 ต่อ 606, 414, 608  
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Website www.thaieei.com  Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

อ.กฤตนันท์ ประทุมเนตร 

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร  
และ Train the trainer 

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

อ.ยศศิริ บุญชู (โค้ชพี่เอก) 

วิทยากรและที่ปรึกษา Business Branding Coach 
ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารในยุคดิจิตอล   

CEO Founder of FocusYourBrand  

วันท่ี 4, 12, 21-22, 29 กันยายน 2561 (หลักสูตร 5 วัน)   
เวลา 09.00-16.00 น. 
สถานท่ี สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (บางล าพ)ู 

จ่ายเพียง 15,000 บาท ท่านจะได้รับ Video ผลงานการสอน 
ของท่านพร้อมแชร์ลง Social Media ได้ทันที รวมถึงการได้รับเชิญเป็นวิทยากร

ในนามสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามความเหมาะสม) 

หลักสูตรที่ตอบโจทย์ทั้งทางด้านการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
รวมถึงการสร้างผลงานของตนลง Social Media  
ทันโลก ยุคดิจิตอล ด้วยทักษะการสื่อสาร ส าหรับวิทยากร 
MEDIA – COMMUNICACTION - BRANDING 
          การอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ “วิทยากร”  ถือว่าเป็นผู้ท่ีมีความส าคัญ
อย่างยิ่งท่ีจะท าให้เกิดผลส าเร็จให้ได้ตามเป้าหมาย และคือผู้ท่ีท าหน้าท่ีส าคัญที่
จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ  
เกิดทัศนคติที่ดี น าไปสู่การเกิดการเรียนรู้และจุดประกายความคิด  
เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตาวัตถุประสงค์ของเร่ืองหรือ
หลักสูตรนั้นๆ  ซึ่งการเป็นวิทยากรในยุคดิจิตอล นอกจากทักษะความเชี่ยวชาญ
ท่ีมีในความรู้ประสบการณ์ทางสายอาชีพและความรู้ทางวิชาการแล้ว การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในทักษะการสื่อสาร แบบนักเล่าเรื่อง นักสร้างสรรค์สื่อ จะท าให้
เราสามารถประชาสัมพันธ์ตัววิทยากรเอง ความรู้ความเชี่ยวชาญท่ีวิทยากรมี 
สร้างแบรนด์สร้างการจดจ าสู่สาธารณะมากขึ้น 
          ดังนั้นทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รวมถึงทักษะการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ นักสร้างสรรค์สื่อ จึงเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได้ในยุคนี้ เพื่อต่อยอดอาชีพ
วิทยากรของท่านให้เป็นท่ีรู้จัก และสามารถส่งต่อข้อมูลความรู้ท่ีท่านมีได้อย่าง
ท่ัวถึงต่อไป 



แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากร 
- Mind Set การเป็นวิทยากร  
- บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของวิทยากร 
- จรรยาบรรณของวิทยากร 
- คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ  
- การสร้างความมั่นใจในการเป็นวิทยากร  
- เทคนิคขจัดความตื่นเต้นในการบรรยาย 
- การวางแผนการบรรยาย 
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
- เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ฟัง  
- เทคนิคการตั้งชื่อหลักสูตรให้น่าสนใจ 
- เทคนิคการเขียนหลักการและเหตุผล 
- เทคนิคการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- เทคนิคการก าหนดเนื้อหา 
- เทคนิคการจัดท า Presentation 
- ศิลปการพูดส าหรับวิทยากรมือาชีพ 
- เทคนิคการนั่งบรรยาย 
- เทคนิคการยืนบรรยาย 
- ภาษากายส าหรับวิทยากร 
- การใช้เสียงส าหรับวิทยากร 
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการบรรยายและเทคนิคการบริหารจัดการกับผู้อบรม 

ท่านจะได้เรียนรู้ทักษะและ Workshop ฝึกปฏิบัติจริง ดังนี้ 

STORY TELLING ค้นหาความเป็นตัวตนก่อนสื่อสาร   
- ความรู้พื้นฐาน 3P ท่ีจ าเป็นส าหรับนักสร้างสรรค์สื่อด้วยสมาร์ทโฟน 
- จริยธรรมและหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสังคมของนักสร้างสรรค์สื่อท่ีดี 
- IDEA การรู้จักไอเดีย 
- IDENTITY การท าความเข้าใจ ตัวตน 
- PILLARS OF A STORY โครงสร้างของการเล่าเรื่อง 
- STORY BOARD AND SCRIPT เพื่อน าไปใช้ใน Work Shop วันท่ี 2-3 
DIGITAL MEDIA COMMUNICACTION BRANDING 
- พื้นฐานรูปแบบรายการท่ีจ าเป็นต้องรู ้
- พื้นฐานเรื่องภาษาภาพในการถ่ายภาพและวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน 
- พื้นฐานในเรื่องการจัดแสง จัดฉากและระบบบันทึกเสียง เบื้องต้น 
- เทคนิคการพูดหน้ากล้องให้ดูดีเป็นธรรมชาติ แบบมืออาชีพ 
- Work Shop แบ่งกลุ่มถ่ายท าตามสตอรี่บอร์ดและสคริป 
MEDIA COMMUNICATION SKILLS  
- เรียนรู้การใช้โปรแกรมตัดต่อง่ายๆด้วยสมาร์ทโฟน        
- การใส่ตัวหนังสือ 
- การใส่เพลงบรรเลง 
- การเปลี่ยนภาพ 
- การใส่เสียงบรรยาย 
-  Work Shop แบ่งกลุ่มตัดต่อ ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อฟังคอมเมนต์ และรับรางวัล 
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วิธีการสมคัร 
1.  กรอกรายละเอยีดลงในใบตอบรบัการเขา้ร่วมฝึกอบรม/สมัมนาแลว้ ส่งโทรสารหมายเลข (02) 280-7273 , 280-7277  หรอื ส่ง email  มาที ่ 
     punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaieei.com, pornthip@thaieei.com 
2.  สถาบนัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลงวนัฝึกอบรมหากพจิารณาแลว้ว่ามจี านวนผูเ้ขา้อบรมไมเ่พยีงพอในการจดัหลกัสตูรนัน้ได ้
3.  ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะไดร้บั Certificate ผา่นการอบรม ณ วนัอบรม ในกรณีหลกัสตูร 2 วนั ขึน้ไป 
4.  ในกรณทีีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมอบรม/สมัมนาได ้กรุณาแจง้ล่วงหน้ากบัเจา้หน้าทีก่่อนการอบรม/สมัมนา 7 วนัท าการ มฉิะนัน้ 
     **ผูส้มคัรจะต้องช ำระค่ำลงทะเบียนเตม็อตัรำ** 

 

ช่ือ-นามสกุล (ผูติ้ดต่อ/ประสานงาน)……………………………………โทรศพัท…์………………………..……มือถือ……………………………… 

ข้อมูลบริษทั (ใช้ในการออกใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษี)                e-mail….…………………………… 
 

บริษทั…………………………………………………...............เลขท่ี…..………หมู่ท่ี..…….........ถนน…………….....……………………………..   
แขวง………………………….......เขต….................................จงัหวดั…………………………………………………………................................. 
รหสัไปรษณีย…์…………….โทรศพัท…์……………...........…โทรสาร……………………......... E-mail….……………………………….............. 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี……………….………………...........…. ส านกังานใหญ่     สาขา  ………………………………............................... 
รายละเอียดผู้เข้ารบัการอบรม/ หลกัสตูรท่ีต้องการอบรม 

  

ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ ต ำแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท ์ E-mail หลักสตูร วันที ่
1       
2       
3       
4       
5       
6       

 

  เป็นสมาชิกสถาบนัฯ  (เลขท่ีสมาชิก....................)          ทัว่ไป (ไม่ใช่สมาชิกสถาบนั)   
 

รวมค่าธรรมเนียม ……………หลกัสูตร  x……………บาท/หลกัสูตร   = …………………………….บาท 

*** ค่าฝึกอบรมสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 200%***   
วิธีการช าระเงิน (โปรดท าเครือ่งหมาย) 
 เงนิสด   

 เชค็สัง่จา่ยในนาม  “อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือสถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส”์ 
 โดยโอนเงนิเขา้บญัช ี  “อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิเพ่ือสถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์”   เลขที่  003-2-66608-4 

ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาบางล าพู ประเภทออมทรพัย ์(กรณุาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิใหส้ถาบนัฯ ทราบดว้ย ที ่02-280-7273,280-7277) 
 

 

 
 

สอบถำมรำยละเอียดได้ที ่แผนกฝึกอบรมและจดักำรควำมรู ้คณุพรรณณัฐดา / คณุพชัรำภรณ์  / คณุณิชนา / คณุพรทิพย ์ 
 โทร. 02-280-7272 ต่อ 606,504,608,505  โทรสาร  02-280-7273 , 02-280-7277 

 

สถำบนัไฟฟ้ำและอิเลก็ทรอนิกส ์  57 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชัน้ 6 ถนนพระสเุมร ุเขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   

**สามารถเข้าไปด ูCourse Outline ได้ท่ี www.thaieei.com** 

ใบตอบรบัการเข้าร่วมฝึกอบรมใบตอบรบัการเข้าร่วมฝึกอบรม  //สมัมนาสมัมนา  

สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อยูภ่ายใตอุ้ตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ เป็นองคก์รสถานสาธารณะกุศลล าดบัท่ี 333 ของประกาศกระทรวงการคลงัฯ 
ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามมาตรา 47(7)(ข) จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 
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