สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักสู ตร Train the Trainer : Human Resources Development
วันที่ 12,13,19,20 มกราคม, 2,3,9,10 กุมภาพันธ์ , 9,10 มีนาคม 2561
สถานที่ฝึกอบรม : สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ บางลาพู

หลักการและเหตุผล
การอบรมที่มีประสิทธิภาพ “วิทยากร” ถือว่าเป็ นผู้ที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ที่จะทาให้ เกิดผลสาเร็ จให้ ได้ ตาม
เป้าหมาย “วิทยากร” คือ ผู้ที่ทาหน้ าที่สาคัญที่จะทาให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม เกิดความรู้ความเข้ าใจ เกิดทักษะ เกิ ด
ทัศนคติที่ดี นาไปสูก่ ารเกิดการเรี ยนรู้และจุดประกายความคิด เกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ หรื อพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงค์ของเรื่ องหรื อหลักสูตรนันๆ
้
โครงการ Train the Trainer : HRD นอกจากจะเป็ นโครงการทีเ่ สริ มสร้ าง หล่อหลอม และเพิม่ พูนทักษะที่
จาเป็ นต่างๆในการเป็ นวิทยากรอย่างมือชีพ โดยได้ รับการถ่ายทอดจากวิทยากรต้ นแบบที่จะมีประสบการณ์ในการเป็ น
วิทยากรมาอย่างยาวนานแล้ ว ผู้เข้ ารับการอบรมยังได้ เรี ยนรู้ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เช่น HR
Strategies, Employee Engagement และ Coaching เป็ นต้ น จะช่วยให้ บคุ ลากรมีความรู้ ความสามารถฝึ กฝน
พัฒนาทักษะในรูปแบบต่างๆ ตามกระบวนการฝึ กอบรม และแนวทางที่ได้ ออกแบบขึ ้นที่จะสามารถเพิม่ พูนศักยภาพ
ของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม เกิดความรู้ ความเข้ าใจในหลักการเป็ นวิยากรมืออาชีพ
2. เพื่อให้ ได้ รับการพัฒนาทักษะการเป็ นวิทยากรด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็ นระบบ
3. เพื่อให้ สามารถประยุกต์ใช้ หลักการ และทักษะการเป็ นวิทยากรในแต่ละสถานการณ์
4. เพื่อให้ สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมจัดโครงการฝึ กอบรมด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้ กบั องค์กร
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กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร
L1 เทคนิคกำรเป็ นวิทยำกรมืออำชีพ (5 วัน)
.

วันที่ฝึกอบรม
12 มกราคม 2561
13 มกราคม 2561
2 กุมภาพันธ์ 2561
10 กุมภาพันธ์ 2561
10 มีนาคม 2561

หัวข้ อ
1. ค้ นพบปั ญหา อุปสรรค ความท้ าทายของการเป็ นวิทยากร เรี ยนรู้ ทาความเข้ าใจกับบทบาท
หน้ าที่ ความรับผิดชอบของวิทยากร
2. สร้ างเสริ มความรู้ ทักษะ เทคนิคในการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
3. ฝึ กฝน และพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ
4. เตรี ยมความพร้ อมโสตทัศนูปกรณ์ในรู ปแบบต่างๆ
5. นาเสนอผลงานการฝึ กอบรมในสถานประกอบการ การ Feedback และสอบประมวลความรู้

L2 องค์ ควำมรู้ ด้ำนกำรพัฒนำทรั พยำกรมนุษย์ (Human Resource Development) (5 วัน)
วันที่ฝึกอบรม
19 มกราคม 2561
20 มกราคม 2561
3 กุมภาพันธ์ 2561
9 กุมภาพันธ์ 2561

หัวข้ อ
6. เทคนิคการใช้ กิจกรรมละลายพฤติกรรมในการฝึ กอบรม
7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0
8. กลยุทธ์การสร้ างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
9. Leadership Development 4.0
5. พัฒนาขีดความสามารถพนักงานด้ วยการ “โค้ ช” (Developing others for a Higher
9 มีนาคม 2561
Performance by Coaching)
W1 กำรฝึ กปฏิบัติ กำรเป็ นวิทยำกรในสถำนประกอบกำร และกำรติดตำมผล
วันที่

10 กุมภาพันธ์ – 8
มีนาคม 2561

10 มีนาคม 2561

กำรฝึ กปฏิบัติ
กำรฝึ กปฏิบัติ กำรเป็ นวิทยำกรในสถำนประกอบกำร
- ฝึ กปฏิบตั ิโดยการบรรยายจริ ง 3 ชัว่ โมง
- ผู้เข้ าร่ วมฟั งบรรยาย ไม่น้อยกว่า 20 คน
- บรรยายในสถานประกอบการที่ท่านจัดหาเอง
กำรติดตำมผลกำรฝึ กปฏิบัตเิ ป็ นวิทยำกร
- นาเสนอผลงานการฝึ กอบรมในสถานประกอบการ
งานที่ต้องส่งมีดงั นี ้
1. ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม
2. ใบประเมินผลการฝึ กอบรม
3. ข้ อสอบ Pre-test, Post-test
4. Course Outline
5. เอกสารประกอบการบรรยาย
6. ประวัติวิทยากร
7. รู ปบรรยากาศการอบรม
8. วีดีโอการเรี ยนการสอนบางส่วน ในรู ปแบบ CD
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รำยละเอียดกำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร
เดือนที่ 1 : มกรำคม 2561
ครั ง้ ที่ 1 : 12 มกรำคม 2561
หัวข้ อ : Train the Trainer : ค้ นพบปั ญหำ อุปสรรค ควำมท้ ำทำยของกำรเป็ นวิทยำกร เรี ยนรู้ ทำ
ควำมเข้ ำใจกับบทบำท หน้ ำที่ ควำมรั บผิดชอบของวิทยำกร
- ฝึ กปฏิบตั ิ 1 : แนะนาตัวเอง
- ปั ญหาและอุปสรรคในการพูดต่อหน้ าคน
- การวิเคราะห์และการวางเป้าหมายในการพัฒนาจุดอ่อน และเสริ มจุดแข็ง
- การกาหนดสไตล์การสอนในแบบของตัวเอง
- หลักการเป็ นวิทยากร
- บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของวิทยากร
- คุณสมบัติของการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
- บันได 7 ขันสู
้ ว่ ิทยากรมืออาชีพ
- 3 องค์ประกอบสาคัญของการพูดต่อหน้ าชุมชน : Data, Design, Deliver
- ฝึ กปฏิบตั ิ 2 : หัวข้ อตามคาสัง่
ครั ง้ ที่ 2 : 13 มกรำคม 2561
หัวข้ อ : Train the Trainer : สร้ ำงเสริมควำมรู้ ทักษะ เทคนิคในกำรเป็ นวิทยำกรมืออำชีพ
- การเตรี ยมพร้ อมของวิทยากร
- Airplane Model
- คุณสมบัติของการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
- วิธีการสร้ างความมัน่ ใจ บนเวทีวิทยากร สาหรับมือใหม่ สูม่ ืออาชีพ
- เคล็ดลับการออกแบบและสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้
- การวิเคราะห์ผ้ ฟู ั ง
- การวางแผนการบรรยาย
- การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าในการบรรยายและเทคนิคการจัดการกับผู้อบรมที่มีปัญหา
- ฝึ กปฏิบตั ิ 3 : หัวข้ อตามความถนัด
ครั ง้ ที่ 3 : 19 มกรำคม 2561
หัวข้ อ : เทคนิคกำรใช้ กจิ กรรมละลำยพฤติกรรมในกำรฝึ กอบรม
-

การจัดกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
กระบวนการออกแบบกิจกรรมในการฝึ กอบรม
ปั จจัยในของการออกแบบกิจกรรมในการฝึ กอบรม
เทคนิคการใช้ เกม / กิจกรรมประกอบการฝึ กอบรม
ประเภทของกิจกรรมและเกม เช่น กิจกรรมเตรี ยมความพร้ อม / กิจกรรมและเกม เพื่อสร้ างความคุ้นเคย/
กิจกรรมการให้ รางวัล-ลงโทษ / กิจกรรมการทางาน เป็ นทีม ฯลฯ
การจัดกิจกรรมในการฝึ กอบรม รูปแบบ Walk Rally (ปฏิบตั ิจริ ง)
ขันตอนในการด
้
าเนินกิจกรรม Walk Rally
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-

Workshop

ครั ง้ ที่ 4 : 20 มกรำคม 2561
หัวข้ อ : กำรพัฒนำทรั พยำกรมนุษย์ ในยุค Thailand 4.0
-

หลักการและแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0
กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0
การจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์และการกาหนดสมรรถนะ (Competency) ขององค์กรและ
รายตาแหน่งงาน
เครื่ องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เทรนด์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคปั จจุบนั
ตัวชี ้วัดความสาเร็ จ
กรณีศกึ ษา และ ฝึ กปฎิบตั ิ

เดือนที่ 2 : กุมภำพันธ์ 2561
ครั ง้ ที่ 5 : 2 กุมภำพันธ์ 2561
หัวข้ อ : Train the Trainer : ฝึ กฝน และพัฒนำบุคลิกภำพของวิทยำกรมืออำชีพ
- ศิลปะการพูดสาหรับวิทยากรมืออาชีพ
- เทคนิค 3 Vs
- เทคนิคขจัดความตื่นเต้ นในการบรรยาย
- การสร้ างความมัน่ ใจในการเป็ นวิทยากร
- บุคลิกลักษณะที่ดีของการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
- ฝึ กปฏิบตั ิย่อย : หัวข้ อตามคาสัง่
ครั ง้ ที่ 6 : 3 กุมภำพันธ์ 2561
หัวข้ อ : กลยุทธ์ กำรสร้ ำงควำมผูกพันของพนักงำนต่ อองค์ กร (Employee Engagement)
- เมื่อพนักงานขาดความผูกพันในองค์กร
- เหตุผลที่พนักงานไม่ผกู พันกับองค์กร
- เข้าใจความแตกต่างของแต่ละ Generation
- เทคนิคการสร้างความผูกพัน
- การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มความผูกพัน
- Work Shop สร้างความผูกพันในองค์กร
ครั ง้ ที่ 7 : 9 กุมภำพันธ์ 2561
หัวข้ อ : Leadership Developing 4.0
- Leadership Competencies (เครื่ องมือนิยามและความสร้ างความเข้ าใจร่ วม เกี่ยวกับภาวะผู้นาในองค์กร)
- 5A Model (บทบาทหน้ าที่ของ HRD ในการพัฒนาภาวะผู้นาในองค์กร)
- What’s Leadership
- The Five Levels of Leadership
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-

วิวฒ
ั นาการการบริ หาร 1.0 – 4.0
Desirable characteristics of a leader 4.0 (คุณลักษณะของผู้นาที่พงึ ประสงค์ในยุค 4.0)
Situational Leadership Model
เก่งคนด้ วย Transaction Analysis
Storytelling for Leaders (เทคนิคการสร้ างแรงจูงใจผ่านการเล่าเรื่ อง)
The power of Leadership (สรุ ปการเรี ยนรู้ )
(เรี ยนรู้ ผ่านเรื่ องเล่าและบรรยายแบ่งมีสว่ นร่ วม พร้ อมร่วมกิจกรรมระดมสมอง)

ครั ง้ ที่ 8 : 10 กุมภำพันธ์ 2561
หัวข้ อ : Train the Trainer : เตรี ยมควำมพร้ อมโสตทัศนูปกรณ์ ในรู ปแบบต่ ำงๆ
-

-

การออกแบบหลักสูตรฝึ กอบรม (Designing Training Course)
หลักการการออกแบบ ABC
หลักการเขียนโครงการฝึ กอบรม (Course Outline)
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- หัวข้ อฝึ กอบรม
- ประโยชน์ที่ได้ รับ
เทคนิคการจัดทา Presentation (How to Make the Great Presentation)
เทคนิคการจัดทาแบบทดสอบ (How to make Test)
ฝึ กปฏิบตั ิ 5 : จัดทาโครงการฝึ กอบรม, แบบทดสอบ

เดือนที่ 3 : มีนำคม 2561
ครั ง้ ที่ 9 : 9 มีนำคม 2561
หัวข้ อ : HRD : พัฒนำขีดควำมสำมำรถพนักงำนด้ วยกำร “โค้ ช”
(Developing others for a Higher Performance by Coaching)
-

บทบาท/หน้ าที่/ความรับผิดชอบของหัวหน้ างาน
ความเข้ าใจในเรื่ องความแตกต่างของ “คน”
TAPS Model
ความหมายของการโค้ ช
ทาไมผู้นาต้ องเป็ นโค้ ช
การปรับ Mindset เพื่อการเป็ นโค้ ช
ทักษะการฟั ง (Listening)
การตังค
้ าถามทรงพลัง (Questioning)
การสะท้ อนกลับ (Reflection)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝึ กปฏิบัติ กำรเป็ นวิทยำกรในสถำนประกอบกำร:
ขัน้ เตรี ยมกำรเป็ นวิทยำกร
วันที่ : 12 มกรำคม – 10 กุมภำพันธ์ 2561
ช่ วงที่มีกำรเรี ยนกำรสอน เทคนิคกำรเป็ นวิทยำกรมืออำชีพ (Train the Trainer)
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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 : 10 กุมภำพันธ์ – 8 มีนำคม 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 31 มีนาคม 2560
งานที่ต้องส่งมีดงั นี ้
1. ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม
2. ใบประเมินผลการฝึ กอบรม
3. ข้ อสอบ Pre-test, Post-test
4. Course Outline
5. เอกสารประกอบการบรรยาย
6. ประวัติวิทยากร
7. รู ปบรรยากาศการอบรม
8. วีดีโอการเรี ยนการสอนบางส่วน ในรู ปแบบ CD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ครั ง้ ที่ 10 : 10 มีนำคม 2561
หัวข้ อ : นำเสนอผลงำนกำรฝึ กอบรมในสถำนประกอบกำร กำร Feedback และสอบประมวลควำมรู้
- นาเสนอผลงานการฝึ กอบรมในสถานประกอบการ และข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง พัฒนา
-

สอบประมวลความรู้

วิทยำกร

อ.ปฐมภัค รักวัฒนกุล
อ.กฤตนันท์ ประทุมเนตร
อ.รสวันต์ พิพิธเมธานนท์
อ.เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
อ.ยศศักดิ์ มงคลปั ญญาเลิศ

เวลำกำรฝึ กอบรม

10 วัน (09.00 – 16.00 น.)

สถำนที่สัมมนำ

ห้ องประชุม 1 ชัน้ 6 สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ บางลาพู
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จำนวนผู้เข้ ำรับกำรฝึ กอบรม 25 คน
คุณสมบัติผ้ สู มัคร
- ผู้จดั การ และหัวหน้ างาน หรื อผู้รับผิดชอบงานด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในโรงงานอุตสาหกรรม
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
- มีทกั ษะการพูดพื ้นฐานสาหรับการฝึ กอบรม
- มีความตังใจและมี
้
ความพร้ อมในการเข้ ารับการอบรมตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
- ได้ รับการอนุมตั ิและสนับสนุนจากสถานประกอบการในการจัดทาโครงการฝึ กอบรม
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 : Human Resources Development
วันที่ 12,13,19,20 มกรำคม, 2,3,9,10 กุมภำพันธ์ , 9,10 มีนำคม 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 ธัยวำคม 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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