Train the Trainer :
สู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพในยุค 4.0
หลักสูตรที่ตอบโจทย์ทั้งทางด้านการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
รวมถึงการสร้างผลงานของตนลง Social Media
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วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร วิทยากรและที่ปรึกษา Business Branding Coach
และ Train the trainer
ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารในยุคดิจิตอล
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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การอบรมที่มีประสิทธิภาพ “วิทยากร” ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่งที่จะทาให้เกิดผลสาเร็จให้ได้ตามเป้าหมาย และคือผู้ที่ทาหน้าที่สาคัญที่
จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะ
เกิดทัศนคติที่ดี นาไปสู่การเกิดการเรียนรู้และจุดประกายความคิด
วันที่ 4, 12, 21-22, 29 กันยายน 2561 (หลักสูตร 5 วัน)
เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตาวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือ
เวลา 09.00-16.00 น.
หลักสูตรนั้นๆ ซึ่งการเป็นวิทยากรในยุคดิจิตอล นอกจากทักษะความเชี่ยวชาญ
สถานที่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (บางลาพู)
ที่มีในความรู้ประสบการณ์ทางสายอาชีพและความรู้ทางวิชาการแล้ว การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในทักษะการสื่อสาร แบบนักเล่าเรื่อง นักสร้างสรรค์สื่อ จะทาให้
จ่ายเพียง 15,000 บาท ท่านจะได้รับ Video ผลงานการสอน
เราสามารถประชาสัมพันธ์ตัววิทยากรเอง ความรู้ความเชี่ยวชาญที่วิทยากรมี
ของท่านพร้อมแชร์ลง Social Media ได้ทันที รวมถึงการได้รับเชิญเป็นวิทยากร
สร้างแบรนด์สร้างการจดจาสู่สาธารณะมากขึ้น
ในนามสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามความเหมาะสม)
ดังนั้นทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รวมถึงทักษะการใช้ความคิด
ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกฝึกอบรมและจัดการความรู้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สร้างสรรค์ นักสร้างสรรค์สื่อ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้ เพื่อต่อยอดอาชีพ
พรรณณัฐดา (เป้), ศุภนันท์ (หยี), ณิชนา (ผัก) 02-2807272 ต่อ 606, 414, 608
วิทยากรของท่านให้เป็นที่รู้จัก และสามารถส่งต่อข้อมูลความรู้ที่ท่านมีได้อย่าง
Punnatda@thaieei.com, Supanant@thaieei.com, Nitchana@thaieei.com
ทั่วถึงต่อไป
Website www.thaieei.com Facebook : Training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Train the Trainer : สู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพในยุค 4.0
ท่านจะได้เรียนรู้ทักษะและ Workshop ฝึกปฏิบัติจริง ดังนี้
แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากร
- Mind Set การเป็นวิทยากร
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของวิทยากร
- จรรยาบรรณของวิทยากร
- คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ
- การสร้างความมั่นใจในการเป็นวิทยากร
- เทคนิคขจัดความตื่นเต้นในการบรรยาย
- การวางแผนการบรรยาย
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
- เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ฟัง
- เทคนิคการตั้งชื่อหลักสูตรให้น่าสนใจ
- เทคนิคการเขียนหลักการและเหตุผล
- เทคนิคการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- เทคนิคการกาหนดเนื้อหา
- เทคนิคการจัดทา Presentation
- ศิลปการพูดสาหรับวิทยากรมือาชีพ
- เทคนิคการนั่งบรรยาย
- เทคนิคการยืนบรรยาย
- ภาษากายสาหรับวิทยากร
- การใช้เสียงสาหรับวิทยากร
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการบรรยายและเทคนิคการบริหารจัดการกับผู้อบรม

STORY TELLING ค้นหาความเป็นตัวตนก่อนสื่อสาร
- ความรู้พื้นฐาน 3P ที่จาเป็นสาหรับนักสร้างสรรค์สื่อด้วยสมาร์ทโฟน
- จริยธรรมและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักสร้างสรรค์สื่อที่ดี
- IDEA การรู้จักไอเดีย
- IDENTITY การทาความเข้าใจ ตัวตน
- PILLARS OF A STORY โครงสร้างของการเล่าเรื่อง
- STORY BOARD AND SCRIPT เพื่อนาไปใช้ใน Work Shop วันที่ 2-3
DIGITAL MEDIA COMMUNICACTION BRANDING
- พื้นฐานรูปแบบรายการที่จาเป็นต้องรู้
- พื้นฐานเรื่องภาษาภาพในการถ่ายภาพและวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน
- พื้นฐานในเรื่องการจัดแสง จัดฉากและระบบบันทึกเสียง เบื้องต้น
- เทคนิคการพูดหน้ากล้องให้ดูดีเป็นธรรมชาติ แบบมืออาชีพ
- Work Shop แบ่งกลุ่มถ่ายทาตามสตอรี่บอร์ดและสคริป
MEDIA COMMUNICATION SKILLS
- เรียนรู้การใช้โปรแกรมตัดต่อง่ายๆด้วยสมาร์ทโฟน
- การใส่ตัวหนังสือ
- การใส่เพลงบรรเลง
- การเปลี่ยนภาพ
- การใส่เสียงบรรยาย
- Work Shop แบ่งกลุ่มตัดต่อ ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อฟังคอมเมนต์ และรับรางวัล

ใบตอบรับการเข้าร่วมฝึ กอบรม /สัมมนา
วิ ธีการสมัคร
1. กรอกรายละเอียดลงในใบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาแล้ว ส่งโทรสารหมายเลข (02) 280-7273 , 280-7277 หรือ ส่ง email มาที่

punnatda@thaieei.com, patcharaporn@thaieei.com, nitchana@thaieei.com, pornthip@thaieei.com
2. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
ก เลือ่ น หรือ เปลีย่ นแปลงวันฝึ กอบรมหากพิจารณาแล้วว่ามีจานวนผูเ้ ข้าอบรมไม่เพียงพอในการจัดหลักสูตรนัน้ ได้
์
3. ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้รบั Certificate ผ่านการอบรม ณ วันอบรม ในกรณีหลักสูตร 2 วัน ขึน้ ไป
4. ในกรณีทไ่ี ม่สามารถเข้าร่วมอบรม/สัมมนาได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้ากับเจ้าหน้าทีก่ ่อนการอบรม/สัมมนา 7 วันทาการ มิฉะนัน้

**ผูส้ มัครจะต้องชำระค่ำลงทะเบียนเต็มอัตรำ**
ชื่อ-นามสกุล (ผูต้ ิดต่อ/ประสานงาน)……………………………………โทรศัพท์…………………………..……มือถือ………………………………
ข้อมูลบริษทั (ใช้ในการออกใบเสร็จ/ใบกากับภาษี )
e-mail….……………………………
บริ ษทั …………………………………………………...............เลขที่…..………หมู่ที่..…….........ถนน…………….....……………………………..
แขวง………………………….......เขต….................................จังหวัด………………………………………………………….................................
รหัสไปรษณี ย…
์ …………….โทรศัพท์………………...........…โทรสาร……………………......... E-mail….………………………………..............
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี……………….………………...........…. สานักงานใหญ่  สาขา ………………………………...............................
รายละเอียดผู้เข้ารับการอบรม/ หลักสูตรที่ต้องการอบรม
ลำดับ

่ -นำมสกุล
ชือ

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

หลักสูตร

วันที่

1
2
3
4
5
6

 เป็ นสมาชิกสถาบันฯ (เลขที่สมาชิก....................)

 ทัว่ ไป (ไม่ใช่สมาชิกสถาบัน)

รวมค่ าธรรมเนียม ……………หลักสู ตร x……………บาท/หลักสู ตร = …………………………….บาท
*** ค่าฝึ กอบรมสามารถนาไปลดหย่อนภาษี ได้ 200%***
วิ ธีการชาระเงิ น (โปรดทาเครือ่ งหมาย)
 เงินสด
 เช็คสั ่งจ่ายในนาม “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิ ธิเพื่อสถาบันไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์”
 โดยโอนเงินเข้าบัญชี “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิ ธิเพื่อสถาบันไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์” เลขที่ 003-2-66608-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางลาพู ประเภทออมทรัพย์ (กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินให้สถาบันฯ ทราบด้วย ที่ 02-280-7273,280-7277)
สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ อยูภ่ ายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิ ธิ เป็ นองค์กรสถานสาธารณะกุศลลาดับที่ 333 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 47(7)(ข) จึงไม่ อยู่ในเกณฑ์ ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

สอบถำมรำยละเอียดได้ที ่ แผนกฝึ กอบรมและจัดกำรควำมรู้ คุณพรรณณัฐดา / คุณพัชรำภรณ์ / คุณณิชนา / คุณพรทิ พย์
โทร. 02-280-7272 ต่อ 606,504,608,505 โทรสาร 02-280-7273 , 02-280-7277

สถำบันไฟฟ้ ำและอิ เล็กทรอนิ กส์ 57 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชัน้ 6 ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
**สามารถเข้าไปดู Course Outline ได้ที่ www.thaieei.com**

