Virtual Classroom | 26 February 5,12,19 March 2022 (4 Days) | 09:00 – 16:00

Train the [Virtual Classroom] Trainer
พั ฒ นาวิ ท ยากร ออนไลน Certificate Program

Trainer หลายตอหลายคนปรับตัวตามแทบจะไมทัน หลังจากเกิดวิกฤต Covid 19 โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อตองเปลี่ยนมาสอน
รูปแบบ Online ที่ไมเพียงแตมีความทาทายการปรับใชเทคโนโลยีแลว เทคนิค และจิตวิทยาการสื่อสารเพือ่ การเรียนรูกจ็ ดั เปน
‘งานหิน’ ที่ตองรีบ reengineer ตัวเอง Train the [Virtual] Trainer จะชวยให Trainer เรียนรูทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ในการเปน Master ของการสอนออนไลน
 Day 1 :: มาทําความรูจักกับ Online Learning
 Day 2 :: ตองทําอยางไรถึงจะเปน Master Virtual Classroom Trainer
 Day 3 :: เครื่องมือสําหรับ Online Training
 Day 4 :: I’m a Master Virtual Classroom Trainer

ดร.วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล

SVP - Organization Development & Learning,
Gulf Energy Development PCL.

Course Overview
นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจ และการใชชีวิตจะไดรับผลกระทบเปนอยางมากจากสถานการณ

การระบาดของเชื่อ Covid-19 การจัดการดานการฝกอบรมก็
เปนอีก 1 งานที่ถูก Disrupt กันจนวิทยากร หรือ Trainer หลายตอหลายคนปรับตัวตามแทบจะไมทนั โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อตองเปลี่ยนการสอนจาก ‘เจอตัว’

Who is this
Course for?






วิทยากรภายในองคกร
วิทยากรอิสระ
L&D Practitioners
Coach
HR Professionals

มาเปน ‘เจอจอ’ หรือที่เรียกกันวา ‘Virtual Training’ ที่ไมเพียงแตมีความทาทายในแงของการปรับใชเทคโนโลยี และเครื่องไมเครื่องมือที่แตกตางจากการสอน
แบบเดิมๆ แลว เทคนิค และจิตวิทยาการสื่อสารเพือ่ การเรียนรูกจ็ ดั เปน ‘งานหิน’ ที่บรรดาวิทยากรตองรีบ reengineer ตัวเอง ตั้งโปรแกรมขับเคลื่อนศักยภาพ
ทางการสอนกันยกใหญ หลักสูตร พัฒนาวิทยากรออนไลน หรือ Train the [Virtual] Trainer จึงไดถูกออกแบบ คิดคนขึ้น ดวยการรวบรวมความรู เทคนิค
ตลอดจนขอมูลสําคั ญๆที่ทันตอเหตุการณและความกาวหนาของเทคโนโลยีในการจัดฝกอบรมออนไลน มาเรียบเรียงเปนโปรแกรมทีอ่ ัดแนนทัง้ ทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนา และใหความรูกับวิทยากรทัง้ ภายในองคกร และวิทยากรอิสระ ในการเปน Master ของการสอนออนไลน ผาน virtual platform ตางๆ ให
ไดอยางมั่นใจ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนอกจากเนื้อหาของหลักสูตรจะประกอบดวยหลักการ ขั้นตอน จิตวิทยาการเรียนรู ตลอดจนเทคนิคในการสอน
ออนไลนแลว หลักสูตรนี้ยังครอบคลุมไปถึงการแนะนําการใช application ที่นาสนใจ รวมทั้ง ‘อุปกรณควรมี’

Train the [Virtual Classroom] Trainer
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Day 1 ::

 Introduction to Live Online Learning ทองโลกใหมของการเรียนรูแบบ
ออนไลน

• ปจจัยที่ผลักดันสูการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรูแบบกาวกระโดด
• ผลกระทบจากการเรียนรูแบบออนไลนตอ คน 3+1 Generations ใน
องคกร
 The arrival of Virtual Training การเขามาพลิกโลกแหงการเรียนรูภายใน
องคกรของ ‘การฝกอบรมออนไลน’
• รูจัก Virtual Training กับนานาประโยชนตอองคกร และผูเรียน
• ขอจํากัดของการสอนผาน Virtual Training
• ปรับ Mindset...อุปสรรคสําคัญตอการสอน Virtual Training ของ
วิทยากร
 Exploring the Virtual Training Platforms รูจัก Platform ตางๆ ของการ
สอนแบบ Virtual Training
• ประโยชน VS ขอจํากัดที่แตกตางของ Zoom, MS Teams, Google
Meet, WebEx และ Adobe Connect

Day 2 ::

 Building a captivated deck for virtual training สรางสไลดสอนอยางไรใหโดน
ใจผูเรียนออนไลน
• การวางองคประกอบของสไลดในการสอน
• สัดสวนของเนื้อหาบนสไลด VS. สัดสวนของเนื้อหาบรรยาย
• การเลือกภาพ และเทคนิคการ Hi-light ที่ทรงพลัง
• จิตวิทยาการใชสี เพื่อการสื่อสาร และจูงใจ
• แหลงคนหาคลังเครื่องมือสําหรับทําสไลดใหปวะปง
 Facilitating a virtual class effectively ฝกอบรมออนไลนแบบมืออาชีพ
• ทําความรูจักตนเองในฐานะวิทยากรออนไลน

 Understanding the Live Online Learning การ
เรียนรูเปลี่ยนแปลงอยางไรเมื่อตองฝกอบรมแบบออนไลน
• จิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญกับการเรียนการ
สอนออนไลน
• การเตรียมความพรอมในการสอนออนไลน
สําหรับ Learning Style ที่แตกตางกัน
 Lesson and content planning for virtual training
class. วางแผนพัฒนาเนื้อหาและบทเรียนสําหรับ
หองเรียนออนไลน
• วิชาแบบไหน ‘ปง’ หรือ ‘พัง’ สําหรับการสอนแบบ
ออนไลน
• วางโครงสรางบทเรียนดวย ‘1▪4▪5 Model’
• ออกแบบกิจกรรมการเรียนดวย ‘WTSDF’

การวางแผนการสอน แบบ Himalaya Pattern
การเปดตัว และจบคลาสออนไลนแบบไมโปะ
การใช Voice Pitching
การสื่อสารผาน Facial Expression และ (Half)
Body Language
• Ice Breaking และ Energizing Activities
• จังหวะการสอน และการควบคุมบรรยากาศการเรียน
• ผูเรียนที่หลากหลาย กับวิธีการในการรับมือ
•
•
•
•
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Day 3 ::

 Mastering virtual training platforms and technology เจาะลึกการใชเครื่องมือและเทคในโลยีในการสอนออนไลนอยางเชี่ยวชาญ
• วิธีการใชงานเครื่องมือ และคุณสมบัติพิเศษตางๆ ของ Zoom, MS Teams และ Google Meet
• การใช 10|20|30 Rules รวมกับ Features ที่มีมาของ Platform
• การแบงบทบาทหนาทีข่ องวิทยากร และผูชวยวิทยากรในคลาสออนไลนที่มปี ระ สิทธภาพ
• Tips 10 ประการเพือ่ พิชิตการสอนแบบออนไลน
 Introduction to broadcasting program โปรแกรมถายทอดสด…ตัวชวยทีด่ ใี นการสอนออนไลน
• OBS… โปรแกรมดีๆ ที่ควรมีติดคอม
• การใชงาน OBS เบื้องตน
• การเลือกใชกลอง สําหรับการสอน
• ขอควรระวัง และเตรียมความพรอม เมื่อใช OBS
• การจัดสตูดโิ อสําหรับสอนออนไลนแบบมืออาชีพ (ในราคามือสมัครเลน)

Day 4 ::

 Virtual Training Facilitation Assessment ทดสอบการสอนออนไลน
• ทดสอบแบบรายบุคคล คนละ 10-15 นาที
• ใหFeedback และคําแนะนําจากวิทยากร 5 นาที
 Using engrossing training-aid application for virtual training ใชแอพเจงๆ บรรเลงคลาสใหสนุกสนาน
• Interactive Application ที่นาสนใจในการสอนแบบ Virtual Training
• การใชงานเบื้องตนสําหรับ 5 Applications แนะนํา

สมาชิกPMAT

ผูสนใจทั่วไป

16,050 (ราคารวม Vat)

21,400 (ราคารวม Vat)

15,000 20,000

สมัคร
อบรม
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
061-8214441

