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สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
ร่วมกับ 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 

ขอเชิญผู้ประกอบการ ในโรงงานอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการในระดบัวิทยากรมืออาชีพในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอตุสาหกรรม สาขาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์   

หลกัสูตร  Train the Trainer : Advance Productivity 
 วนัองัคารที ่23,30 มกราคม 6,13,20,27 กมุภาพนัธ์ 6,13,20 มนีาคม และ 24 เมษายน 2561  

สถานท่ีฝึกอบรม : บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชัน่ ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

นิคมอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธาน ี

 
 

หลกัการและเหตุผล 

 หลกัสูตรทางด้าน Productivity ไม่ว่าจะเป็น Lean manufacturing,  Toyota Production 
System (TPS), Total Productive Maintenance (TPM), Low Cost Automation, Six Sigma ล้วนแตเ่ป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการปรับปรุงและพฒันาด้านการผลิต ทัง้นีท้า่นท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านดงักล่าว แตย่งั
ขาดทกัษะในการน าเสนอ หรือการถ่ายทอด การน าศาสตร์ทางด้าน Productivity และศาสตร์ด้าน Trainer จึงมี
ความส าคญัและจ าเป็นเป็นอยา่งยิ่ง ในการท่ีจะท าให้ทา่นสามารถตอ่ยอดความรู้และประสบการณ์ท่ีท่านมี ส่งตอ่
ให้กบับคุลากรในองค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

บอ่ยครัง้ท่ีเม่ือพดูถึงการฝึกอบรมในฐานะผู้ เข้าอบรมก็เบื่อขึน้มาทุกครัง้ไป น้อยคนนกัท่ีต้องการท่ีจะเข้า
รับการฝึกอบรม การฝึกอบรมทัว่ไปท าให้บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างไม่น่าสนใจ ขาดเทคนิคการสอน การ
ออกแบบเนือ้หา โครงสร้างเร่ือง การจดัล าดบัเนือ้หา ไม่มีภาคปฏิบตัิ มีเพียงแตก่ารบรรยาย โดยไม่ได้สนใจผู้ เข้า
อบรม ท าให้การฝึกอบรมไม่ส าเ ร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ทัง้ ท่ีตัวผู้ สอน (วิทยากร) นัน้เป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถมากเป็นท่ียอมรับ แตไ่ฉนถึงเกิดปัญหาอยา่งนีข้ึน้ 

 การฝึกอบรมเป็นการสอน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ งาน และการปฏิบตัิท่ีใช้เวลาสัน้ท่ีสดุ และผู้ เข้า
อบรมก็จะเรียนรู้ได้เร็วท่ีสดุ วิทยากรจงึเป็นหวัใจส าคญัท่ีสดุในการฝึกอบรมดงักล่าว แตปั่ญหาท่ีพบในตวัวิทยากร
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ทัว่ไป ท าให้การสอนไม่บรรลผุล เป็นเพราะไม่เข้าใจในเทคนิคการสอนท่ีแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศ 
การเข้าใจในอารมณ์ของผู้ เข้ารับการอบรม การออกแบบโครงสร้างการสอนการจดัล าดบัเนือ้หา การถ่ายทอด การ
ใช้สรีระร่างกาย  แนวคดิ PAJES เพ่ือชว่ยให้หลกัสตูรการสอนสมบรูณ์ขึน้  

 ดงันัน้หลกัสตูรนีจ้งึแก้ปัญหาดงักลา่วให้กบัวิทยากรท่ีเข้าเรียนจะมีความเข้าใจในการสอนและพฒันาการ
สอนให้ดงึดดูผู้ เรียนย่ิงขึน้ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีสอนงาน และวิทยากรภายในบริษัทสามารถเป็นวิทยากรได้ดี ได้รับความรู้ และ

เพิ่มพนูทกัษะในการเป็นวิทยากรยคุใหม ่สามารถถ่ายทอดความรู้ และเลือกใช้เทคนิควิธีการฝึกอบรมท่ีจะท าให้
เกิดการเรียนรู้ได้อยา่งถกูต้อง รวมทัง้ออกแบบและวางโครสร้างเร่ืองท่ีจะสอน จดัล าดบัเนือ้หาได้อยา่งถกูต้อง
เหมาะสม 
 
ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏบิัตกิำร 
 L1  เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรมืออำชีพ (5 วัน) 

วันที่ฝึกอบรม หวัข้อ 
23 มกราคม 2561 1. เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ครัง้ท่ี 1 
6 กมุภาพนัธ์ 2561 2. เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ครัง้ท่ี 2 

13 กมุภาพนัธ์ 2561 3. เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ครัง้ท่ี 3 
20 มีนาคม 2561 4. เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ครัง้ท่ี 4   

24 เมษายน 2561 5. น าเสนอผลงาน และรับการ Feed Back จากวิทยากร   
 

 L2  องค์ควำมรู้ด้ำน Productivity (5 วัน) 
วันที่ฝึกอบรม หวัข้อ 
30 มกราคม 2561 Lean Manufacturing 

20 กมุภาพนัธ์ 2561 Toyota Production System (TPS) 
27 กมุภาพนัธ์ 2561 Total Productive Maintenance (TPM) 

6 มีนาคม 2561 Low Cost Automation 
13 มีนาคม 2561 Six Sigma 

 

 
W1   กำรฝึกปฏบิัต ิ กำรเป็นวิทยำกรในสถำนประกอบกำร และกำรตดิตำมผล 

วันที่ กำรฝึกปฏบิัติ 

21 มีนาคม – 20 
เมษายน 2561 

กำรฝึกปฏบิัต ิ กำรเป็นวิทยำกรในสถำนประกอบกำร 
- ฝึกปฏิบตัิโดยการบรรยายจริง 3 ชัว่โมง 
- ผู้ เข้าร่วมฟังบรรยาย ไมน้่อยกวา่ 20 คน 
- บรรยายในสถานประกอบการที่ท่านจดัหาเอง 

24 เมษายน 2561 กำรตดิตำมผลกำรฝึกปฏบิัตเิป็นวิทยำกร 
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 - น าเสนอผลงานการฝึกอบรมในสถานประกอบการ 
 งานท่ีต้องสง่มีดงันี ้
1. ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม 
2. ใบประเมินผลการฝึกอบรม และสรุปผลการประเมิน 
3. ข้อสอบ Pre-test, Post-test และสรุปผลสอบ 
4. Course Outline 
5. เอกสารประกอบการบรรยาย 
6. ประวตัิวิทยากร 
7. รูปบรรยากาศการอบรม 
8. วีดีโอการเรียนการสอนบางสว่น ในรูปแบบ CD 

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

รำยละเอียดก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏบิัตกิำร  
ครัง้ที่ 1 : 23 มกรำคม 2561 
หวัข้อ :  เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรมืออำชีพ ครัง้ที่ 1 

-  สร้างบรรยากาศให้ผู้ เข้าอบรมรู้จกักนั 
-  เป้าหมายของหลกัสตูรการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
-  บนัได 3 ขัน้ของการเป็นมืออาชีพ 
-  ความหมายเชิงลกึงของ Trainer หรือวิทยากร 
-  ปัญหาท่ีพบในการสอนของวิทยากร 
-  คณุสมบตัิและทกัษะของการเป็นวิทยากรมืออาชีพท่ีส าคญั 
-  กฎทอง 3 ข้อของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
-  ฝึกปฏิบตัิครัง้ท่ี 1 
-  ความหมายของการสอนท่ีดี หากเข้าใจถกูต้องการสอนก็ตรงเป้าหมาย 
-  วิทยากรต้องรู้กระบวนการเรียนรู้และจดจ าของผู้ เรียนจะได้ออกแบบและสอนได้อย่างถกูต้อง 
 

ครัง้ที่ 2 : 30 มกรำคม 2561  
หวัข้อ :  Advance Productivity : Lean manufacturing 

- ท าความเข้าใจแนวคิดและความส าคญัของการผลิตแบบลีน 
- แนวคิดทางด้านต้นทนุ 
- ความสญูเปลา่8ประการและการก าจดัความสญูเปลา่ในแตล่ะจดุ 
- แนวคิดของการผลิตแบบลีน 5 ขัน้ตอนหลกั 

• การระบคุณุคา่ของสินค้าหรือบริการ (Value) 
• การแสดงสายธารแห่งคณุคา่(Value Stream)  
• สร้างการไหลของกระบวนการอย่างตอ่เน่ือง(Flow) 
• ใช้ระบบดงึเพ่ือหลีกเลี่ยงการผลิตมากเกินพอดี(Pull) 
• มุง่สูค่วามสมบรูณ์แบบ(Perfection) 
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- กรณีศกึษา 
 

ครัง้ที่ 3 : 6 กุมภำพันธ์ 2561 
หวัข้อ :  เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรมืออำชีพ ครัง้ที่ 2 

-  เทคนิค 5 ประการในการชว่ยจ าของผู้ เรียนที่วิทยากรต้องเข้าใจและใช้ในการออกแบบและสอน 
- ทฤษฏี 3 สบาย ท่ีชว่ยให้การสอนและออกแบบก าหนดการสอนได้อยา่งราบร่ืน 
- สมการการสอนอยา่งมืออาชีพ คอืหวัใจในการสอนให้ส าเร็จ 
- หวัใจการสอนของวิทยากร คือการออกแบบการสอนหลกัสตูรได้ตรงเป้าหมาย  
 

ครัง้ที่ 4 : 13 กุมภำพันธ์ 2561 
หวัข้อ :  เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรมืออำชีพ ครัง้ที่ 3  

- ความส าคญัของการออกแบบโครงสร้างหลกัสตูร 
- 5W2H ในการออกแบบโครงสร้างหลกัสตูร 
- 4สว่นส าคญัของโครงสร้างหลกัสตูรที่ต้องมใีนทกุหลกัสตูร 
- เวลาทีใ่ช้ในการสอนของแตล่ะสว่นในโครงสร้างหลกัสตูร 
- ขัน้ตอนการออกแบบและวางโครงสร้างหลกัสตูรที่จะสอน 
- เทคนิคการออกแบบโครงสร้างหลกัสตูร ด้วย Tree Diagram 
- ฝึกปฏิบตัิครัง้ที่ 2 เร่ืองการใช้ Tree Diagram ก าหนดโครงสร้างหลกัสตูร 
- ฝึกปฏิบตัิครัง้ที่ 3 ให้แต่ละคนออกแบบโครงสร้างหลกัสตูรทีจ่ะสอนจริง และน าเสนอ 

 
ครัง้ที่ 5 : 20 กุมภำพันธ์ 2561   
หวัข้อ :  Advance Productivity : Toyota Production System (TPS) 

- การแข่งขนัในยคุดิจิตลั 
- ประวตัิความเป็นมาของ TPS 
- ปรัชญาพืน้ฐานของระบบTPS 
- เป้าหมายของTPS  
- วิถีแห่งโตโยต้า 14 ประการ 
- TPS House (บ้านแห่งวิถีโตโยต้า) 
- หวัใจของการผลิตแบบโตโยต้า 
- การแก้ปัญหาแบบโตโยต้า 
- 4 ขัน้ตอนการท า TPS เชิงปฏิบติ 
- กิจกรรมกลุม่ 
- สรุป ถาม-ตอบ 

 
ครัง้ที่ 6 : 27 กุมภำพันธ์ 2561 
หวัข้อ : Advance Productivity : Total Productive Maintenance (TPM) 

- ความส าคญัของ Total Productive Maintenance (TPM) 
- Total Productive Maintenance (TPM) เพื่อ Productivity 
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- Maintenance System เพื่อ Total Productive Maintenance (TPM) 
- เทคนิคการ Plan Maintenance  ของ Total Productive Maintenance (TPM) 
- เทคนิคการ Autonomous Maintenance  ของ Total Productive Maintenance (TPM) 
- ฝึกปฏิบตัิครัง้ที่ 1 ข้อมลูที่ต้องมีเพื่อการท า Total Productive Maintenance (TPM) 
-       การวดัประสทิธิผลโดยรวมของเคร่ืองจกัร ( Overall Equipment Effectiveness. OEE ) 
-      ฝึกปฏิบตัิครัง้ที่ 2 การวดัประสทิธิผลโดยรวมของเคร่ืองจกัร. (OEE) 
-      ฝึกปฏิบตัิครัง้ที่ 3 เตรียมข้อมลูและน าเสนอเร่ือง Total Productive Maintenance (TPM) 

 
ครัง้ที่ 7 : 6 มีนำคม 2561 
หวัข้อ :  Advance Productivity : Low Cost Automation 

- แนวคิดของ Gemba kaizen (3Gen, 5W+1H, Muda, PDCA) 
- หลกัการและประเภทของ Low cost automation 
- Poka Yoke และการออกแบบระบบอตัโนมตัเพื่อป้องกนัความผปิดพลาด 
-  Workshop Poka Yoke 
- Karakuri Kaizen และการออกแบบอปุกรณ์ตามหลกักลศาสตร์ 
- โครงสร้างและองค์ประกอบของ Karakuri Kaizen 
- Basic machine and mechanics 
- Workshop Low cost automation 
- Kaizen อปุกรณ์ช่วยการท างานให้ง่าย 
- การประยกุต์ใช้ Low cost automation ในอตุสาหกรรม 

 
ครัง้ที่ 8 : 13 มีนำคม 2561 
หวัข้อ :  Advance Productivity : Six Sigma 

- ท าไมต้องใช้ Six Sigma  
- ข้อดีของ Six Sigma เมื่อเปรียบเทียบกบั Lean 
- ความหมายของ Six Sigma 
- กระบวนการธุรกิจกบัการบริหารงานคณุภาพ 
- แนวคิดของ Six Sigma  
- อะไรคือปัญหากบัแนวทางการแก้ปัญหาแบบ Six Sigma 
- VOC กบั ตวัชีว้ดัของ Six Sigma 
- Work shop เร่ืองการมองหาลกูค้า แบบ IPO diagram  
- การวดัความสามารถและควบคมุกระบวนการด้วยเคร่ืองมือทางสถิติ 
- ขัน้ตอนการแก้ปัญหาแบบ Six Sigma :   DMAIC 
- การวเิคราะห์ในมมุมองแบบ SIPOC 
- Work shop 
- ตวัอยา่งการน าไปใช้ 

 
ครัง้ที่ 9 : 20 มีนำคม 2561 
หวัข้อ :  เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรมืออำชีพ ครัง้ที่ 4 
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-  เคลด็ลบัการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีวทิยากรตอ้งมีและใชเ้พื่อสร้างความส าเร็จของวทิยากร 
- เทคนิคต่างๆ ท่ีวทิยากรตอ้งรู้และเขา้ถึงและใชใ้หถู้ก  เช่นน ้ าเสียง บุคคลิก การนัง่ เดิน ยนื การพดู การใช ้      ภาษา

ร่างกาย เทคนิคการก าจดัความต่ืนเตน้ ความประหม่า การสบตา ฯลฯ 
-  การออกแบบสไลดก์ารสอน 
- เทคนิคการออกแบบสไลดใ์หดึ้งดูด 
- การก าหนดสไลดอ์ยา่งไรใหเ้ป็นวทิยากรมืออาชีพ 
- ฝีกปฏิบติัการเร่ืองการออกแบบสไลดท่ี์ใชส้อนในหลกัสูตรท่ีวทิยากรจะสอนจริง 
-  บญัญติั 10 ประการของการเป็นวทิยากรมืออาชีพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ฝึกปฏบิัต ิ กำรเป็นวิทยำกรในสถำนประกอบกำร:   
ขัน้เตรียมกำรเป็นวิทยำกร   
วันที่   :  23 มกรำคม – 20 มีนำคม 2561 

ช่วงที่มีกำรเรียนกำรสอน เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรมืออำชีพ (Train the Trainer) 
หวัข้อ  :  ฝึกปฏบิัตกิำรเป็นวิทยำกร ระยะที่ 1 

- จดัท าหลกัสตูรฝึกอบรม 
- จดัท าก าหนดการฝึกอบรม 
- จดัท า Presentation และเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
- จดัท าแบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรมแบบถกู-ผิด จ านวน 20 ข้อ 
- จดัท าเอกสารประเมินหลกัสตูรและวิทยากร 
- จดัเตรียมกิจกรรมประกอบการอบรม 
- น าเสนอเอกสารทกุรายการเพ่ือการพิจารณาจากวิทยากร 

 
ขัน้ปฏบิัตเิป็นวิทยำกร   
วันที่    : 21 มีนำคม – 20 เมษำยน 2561 
หวัข้อ  :  ฝึกปฏบิัตกิำรเป็นวิทยำกร ระยะที่ 2 

- บรรยายในสถานประกอบการ ครัง้ละ 3 ชัว่โมง (ผู้ เข้ารับการอบรมจ านวนไมต่ ่ากวา่ 20 คน) 
- ถ่ายท า CD หรือ DVD การบรรยาย 
- สง่เอกสารและผลงานการฝึกอบรมทัง้หมดในวนัท่ี  19-20 พฤษภาคม 2560  

งานท่ีต้องสง่มีดงันี ้
1. ใบลงทะเบียนการฝึกอบรม 
2. ใบประเมินผลการฝึกอบรม และสรุปผลการประเมิน 
3. ข้อสอบ Pre-test, Post-test และสรุปผลสอบ 
4. Course Outline 
5. เอกสารประกอบการบรรยาย 
6. ประวตัิวิทยากร 
7. รูปบรรยากาศการอบรม 
8. วีดีโอการเรียนการสอนบางสว่น ในรูปแบบ CD 

ครัง้ที่ 10 :  24 เมษำยน 2561 
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หวัข้อ :  น ำเสนอผลงำน และรับกำร Feed Back จำกวิทยำกร 
- วิทยากรแตล่ะทา่นจะต้องสอนจริง ตามหลกัสตูรที่ได้ก าหนดมาตาม 
- วิเคราะห์ และชีแ้นวทางการแก้ไขข้อบกพร่องรายบคุคล เพื่อน ากลบัไปฝึกฝนและพฒันา 

 

วิทยำกร   อ.กฤษณพงศ์  ลายอกัษร 
อ.น าพล ตัง้ทรัพย์ 
ดร.ณรงค์ อาศนสวุรรณ์ 
อ.โสภณ ด้วงประเสริฐ 
อ.พงษ์บญุ ลอืกิตินนัท์ 

เวลำกำรฝึกอบรม 10 วนั (09.00 – 16.00 น.)    

สถำนที่สัมมนำ บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชัน่ ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั นิคมฯนวนคร จงัหวดัปทมุธาน ี  

จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  25  คน 

คุณสมบัติผู้สมัคร      
- ผู้จดัการ  และหวัหน้างาน หรือผู้ รับผิดชอบงานด้าน Productivity  ในโรงงานอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
- มีทกัษะการพดูพืน้ฐานส าหรับการฝึกอบรม 
- มีความตัง้ใจและมคีวามพร้อมในการเข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาของหลกัสตูร 
- ได้รับการอนมุตัิและสนบัสนนุจากสถานประกอบการในการจดัท าโครงการฝึกอบรม 

กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  พิจารณาจากคณุสมบตัิของผู้สมคัรและการสมัภาษณ์โดยทีมวิทยากร 
กำรประเมินผล 

สอบวดัผลประมวลความรู้ในวนัสดุท้าย และมอบวฒุิบตัรส าหรับ 
1. ผู้ เข้าเรียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีการฝึกปฏิบตัิจริง 
3. สง่งานตามวนั เวลา ท่ีก าหนด 
4. ผา่นการทดสอบประมวลความรู้สงูกวา่ร้อยละ 85 / ในการฝึกอบรมสมัมนา   ทกุหลกัสตูรจะมทีดสอบก่อน  และหลงั
การอบรม (Pre-Test and Post-Test)  
 

อัตรำค่ำธรรมเนียม **ฟรี** 
เงื่อนไข 

     ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก แต่เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมต ่ำกว่ำร้อยละ 80 และไม่ส่งงำนตำมที่ก ำหนด จะไม่ได้   

สิทธิกำรสอบประมวลควำมรู้, รับวุฒบิัตร และ ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมเตม็จ ำนวน 20,000.-บำท 

 
สิ่งที่ผู้เข้ำร่วมสัมมนำจะได้รับ 

1. การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
2. องค์ความรู้เชิงลกึในด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์พร้อมการน าไปปฏิบตัิ 
3. เครือข่ายวิทยากร  
4. การรับเชิญเป็นวิทยากรในนามสถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ตามเหมาะสม) 
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ใบสมัครเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำ 
หลักสูตร  Train the Trainer : Advance Productivity 

วันที่ 23,30 มกรำคม 6,13,20,27 กุมภำพันธ์ 6,13,20 มีนำคม และ 24 เมษำยน 2561 
สถานท่ีฝึกอบรม : บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชัน่ ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

นิคมฯนวนคร จงัหวดัปทมุธาน ี
ปิดรับสมัครทนัทีเมื่อเต็มจ ำนวน 

 

กรุณำกรอข้อมูลให้ครบถ้วน 

1. ชื่อ-นำมสกุล (นาย / นาง / นางสาว)………………….…….………………………………..………………………….. 

   ต ำแหน่งปัจจุบัน………………………................................................................................................................. 

2. สถำนที่ท ำงำน / ชื่อบริษัท.................................................................................................................................. 

   ผลิตภัณฑ์/สินค้ำที่ผลิต....................................................................................................................................... 

    ที่อยู่..................................................................................................................................................................... 

    โทรศัพท์ ..………………..………..………….มือถือ.............................................โทรสำร..……...….…...……… 

    E-mail….………………………………………………………………………………………………..…………........... 
3.  ชื่อบริษัท/โรงงำนที่จะฝึกปฏบิัต ิ ...................................................................................................................... 

หมำยเหตุ กรุณำแนบส ำเนำบัตรประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 1 ฉบับ 
 

           ค ารับรองจากต้นสงักดั/หนว่ยงาน          ผู้สมคัร 

ลงช่ือ………………………………………..…..      ลงช่ือ………………………………………..….. 

        (….………………………………………..)            (….………………………………………..) 

ต าแหนง่.........................................................                  ต าแหนง่.......................................................... 

วนัท่ี……………………………………………     วนัท่ี…………………………………………….. 
 

 

กรุณำส่งใบสมัครภำยในวนัที่ 22 ธันวำคม 2560 ที่ Fax 02-280-7273 หรือ E-mail punnatda@thaieei.com 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : แผนกฝึกอบรมและจดัการความรู้ 
โทรศพัท์ 02-280-7272  ตอ่  606 (พรรณณฐัดา), 504 (พชัราภรณ์), 608(ณิชนา), 414 (ศภุนนัท์), 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 สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  Website : www.thaieei.com, www.kmthaieei.com 
สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  57 อาคารกรมโรงงานอตุสาหกรรม ชัน้ 6 ถ.พระสเุมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 

mailto:punnatda@thaieei.com

