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สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
ร่วมกับ 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

         ขอเชิญผู้ประกอบการ ในโรงงานอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์และท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตัิการในระดบัวิทยากรมืออาชีพในโครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานอตุสาหกรรม สาขาไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์   
 

หลักสูตร  Train the Trainer : Human Resources Management  
 วันที่  16,17,23,24 กุมภาพันธ์, 16,17,23,24,30 มีนาคม, 27 เมษายน 2561 

สถานท่ีฝึกอบรม : สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ บางล าพ ู

 

 

หลกัการและเหตุผล 

 การอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ “วิทยากร”  ถือว่าเป็นผู้ ท่ีมีความส าคญัอย่างย่ิงท่ีจะท าให้เกิดผลส าเร็จให้ได้ตาม
เป้าหมาย “วิทยากร”  คือ ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีส าคญัท่ีจะท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทกัษะ เกิด
ทศันคติท่ีดี น าไปสู่การเกิดการเรียนรู้และจุดประกายความคิด เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตาม
วตัถปุระสงค์ของเร่ืองหรือหลกัสตูรนัน้ๆ   

โครงการ Train the Trainer : HRM นอกจากจะเป็นโครงการท่ีเสริมสร้าง หล่อหลอม และเพ่ิมพูนทกัษะท่ี
จ าเป็นตา่งๆในการเป็นวิทยากรอย่างมือชีพ โดยได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรต้นแบบท่ีจะมีประสบการณ์ในการเป็น
วิทยากรมาอย่างยาวนานแล้ว ผู้ เข้ารับการอบรมยงัได้เรียนรู้ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์, กลยุทธ์การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์, นกับริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค4.0,     การจดัการและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่โดยใช้
หลักการเชิงโค้ช, กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น จะช่วยให้
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถฝึกฝนพัฒนาทักษะในรูปแบบต่างๆ ตามกระบวนการฝึกอบรม และแนวทางท่ีได้
ออกแบบขึน้ท่ีจะสามารถเพ่ิมพูนศกัยภาพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
ของโครงการ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลกัการเป็นวิยากรมืออาชีพ 
2. เพ่ือให้ได้รับการพฒันาทกัษะการเป็นวิทยากรด้านการการบริหารทรัพยากรมนษุย์อย่างเป็นระบบ 
3. เพ่ือให้สามารถประยกุต์ใช้หลกัการ และทกัษะการเป็นวิทยากรในแตล่ะสถานการณ์ 
4. เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถจดัโครงการฝึกอบรมด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ให้กบัองค์กร  

 
ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร 
 L1  เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (5 วัน) 

. 

วันที่ฝึกอบรม หวัข้อ 
16 กมุภาพนัธ์ 2561 1. แนวคิดและหลกัการเป็นวิทยากร  (Foundation and  Principle of the Trainer) 
24 กมุภาพนัธ์ 2561 2. เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  (Professional Trainer Technique) 
24 มีนาคม 2561 3. การจดัท าหลกัสตูรและเอกสารน าเสนอ (Course Outline and Presentation Preparation)   
30 มีนาคม 2561 4. บคุลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ (The Character of  Professional Trainer) 
27 เมษายน 2561 5. น าเสนอผลงานการฝึกอบรมในสถานประกอบการ การ Feedback และสอบประมวลความรู้ 

 

 
 L2  องค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) (5 วัน) 

 

วันที่ฝึกอบรม หวัข้อ 
17 กมุภาพนัธ์ 2561 1. ภาพรวมกระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ยคุใหม ่
23 กมุภาพนัธ์ 2561 2. กลยทุธ์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ยคุใหม่ 
16 มีนาคม 2561 3. นกับริหารทรัพยากรมนษุย์ในยคุ  4.0  
17 มีนาคม 2561 4. พฒันาทรัพยากรรุ่นใหมด้่วยการโค้ช 
23 มีนาคม 2561 5. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

 
W1   การฝึกปฏบิัต ิ การเป็นวิทยากรในสถานประกอบการ และการตดิตามผล 

 

วันที่ การฝึกปฏบิัติ 

24 มีนาคม - 26 
เมษายน 2561 

การฝึกปฏบิัต ิ การเป็นวิทยากรในสถานประกอบการ 
- ฝึกปฏิบตัิโดยการบรรยายจริง 3 ชัว่โมง 
- ผู้ เข้าร่วมฟังบรรยาย ไมน้่อยกวา่ 20 คน 
- บรรยายในสถานประกอบการที่ท่านจดัหาเอง 

27 เมษายน 2561 

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

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

รายละเอียดก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร 
 
ครัง้ที่ 1 : 16 กุมภาพันธ์ 2561 
หวัข้อ :  Train the Trainer : แนวคดิและหลักการเป็นวิทยากร  (Foundation and  Principle of the Trainer) 

- Mind Set การเป็นวิทยากร (Mind Set  of the Trainer) 
- ฝึกปฏิบตั1ิ  : การน าเสนอตวัเองตามสไตล์วิทยากรมืออาชีพ 
- บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของวิทยากร (Roles and Responsible of the Trainer 
- จรรยาบรรณของวิทยากร (Ethics of the Trainer) 
- คณุสมบตัิของวิทยากรมืออาชีพ (Qualification of Professional Trainer) 
- การพฒันาตนเองสูวิ่ทยากรมืออาชีพ (Self-Development to Professional Trainer) 
- การก าหนดสไตล์การสอนในแบบของตวัเอง 
- ฝึกปฏิบตัิ 2 : การพดูและการน าเสนอตามหวัข้อท่ีได้รับ 

 
ครัง้ที่ 2 : 17 กุมภาพันธ์ 2561 
หวัข้อ :  ภาพรวมกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยุคใหม่ 

- Mindset นกับริหารทรัพยากรมนษุย์ 
- การวางแผนทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource Planning) 
- เทคนิคสรรหาและคดัเลือก (Recruitment and Selection) 
- การบริหารคา่ตอบแทนและสวสัดิการ (Compensation and Benefits) 
- การบริหารผลการปฏิบตัิงาน  (Performance Management) 
- แรงงานสมัพนัธ์ในองค์กร (Labor Relations) 

 
ครัง้ที่ 3 : 23 กุมภาพันธ์ 2561 
หวัข้อ : กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 

-  องค์ประกอบของ Human Resource Development  
- บทบาทและความสามารถของ Human Resource Development  
- การเช่ือมโยงวิสยัทศัน์ ,พนัธกิจ,นโยบาย กบัการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
-  การพฒันาศกัยภาพขีดความสามารถ ( Competency ) 
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- การพฒันารายบคุคล (Individual Development) 
- เทคนิคการจดัท าแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล 
- การวางแผนและการพฒันาสายอาชีพ (Career Planning and Development) 
- การวางผงัความก้าวหน้าในอาชีพ  

 
ครัง้ที่ 4 : 24 กุมภาพันธ์ 2561 
หวัข้อ :  Train the Trainer : เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  (Professional Trainer Technique) 

- เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ ฟัง (Learner Analysis) 
- การวางแผนการบรรยาย (Speech Planning) 
- ศิลปการพดูส าหรับวิทยากรมือาชีพ  (The art of speech for Professional Trainer) 
- เทคนิคการนัง่บรรยาย (Train by Sitting) 
- เทคนิคการยืนบรรยาย (Train by Standing) 
- ฝึกปฏิบตั ิ3 : การใช้เทคนิคตา่ง ๆ และให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์และเสริมสร้างความมัน่ใจ 
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการบรรยายและเทคนิคการจดัการกบัผู้อบรมท่ีมีปัญหา ( How to Solve 

Obstacle Problem)  
- เทคนิคการใช้กิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศของการบรรยาย (Train by Activities) 
-   ฝึกปฏิบตั ิ4 :  ออกแบบการใช้กิจกรรมในการฝึกอบรม 

 
ครัง้ที่ 5 : 16 มีนาคม 2561 
หวัข้อ : นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค  4.0  

- การก้าวเข้าสูย่คุ 4.0 
- การปรับตวัขององค์กรในยคุ 4.0 
- สมรรถนะ (Competency) ของ HR ยคุ 4.0 
- ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีท้าทายของ HR ตอ่การปรับตวัเข้าสูย่คุ 4.0  
- การสรรหาบคุลากรให้เหมาะกบัยคุ 4.0 
- การทบทวน Competency ด้านเทคโนโลยีและดิจิตอล 
- การบริหารคนยคุ Digital Native & Digital Emigrants   
- การวางแผนการพฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยีและดิจิตอล 
- ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนษุย์ท่ีท้าทายของ HR ตอ่การปรับตวัเข้าสูย่คุ 4.0 
- เทคโนโลยีและดิจิตอลกบัการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
- การใช้เทคโนโลยีและดิจิตอลส าหรับแรงงานสมัพนัธ์และการสร้างแรงจงูใจ 
- Big Data & Analytic ส าหรับงาน HR ยคุ Digital 

 
ครัง้ที่ 6 : 17 มีนาคม 2561  
หวัข้อ :  พัฒนาทรัพยากรรุ่นใหม่ด้วยการโค้ช 

- 10 แนวโนม้ท่ีก ำลงัจะเกิดข้ึนเม่ือประเทศไทยเขำ้สู่ยคุ “Thailand 4.0” 
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- TAPS Model เพื่อกำรพฒันำคนท่ีหลำกหลำย 
- รู้จกัและเตรียมรับมือกบัพนกังำน Next Generation ท่ีก ำลงัจะเขำ้สู่องคก์รในอนำคต 
- กำรโคช้คืออะไร ?   
- หลกักำรเชิงโคช้มีควำมส ำคญัต่อกำรจดักำรและบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษยอ์ยำ่งไร? 

- เทคนิคกำรบริหำรคนดว้ยหลกักำรโคช้ดว้ย GROW Model 
 
ครัง้ที่ 7 : 23 มีนาคม 2561 
หวัข้อ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

- กฎหมายแรงงานเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
- สญัญาจ้างแรงงาน 
- กฎหมายประกนัสงัคม 
- พระราชบญัญตัิเงินทดแทน  
- พระราชบญัญตัิ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพล้อมในการท างาน 
- พระราชบญัญตัิสง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน 
- พระราชบญัญตัิพฒันาคณุภาพชีวิต 
-  พระราชบญัญตัิแรงงานสมัพนัธ์ 

 
ครัง้ที่ 8 : 24 มีนาคม 2561 
หวัข้อ :  Train the Trainer : การจัดท าหลักสูตรและเอกสารน าเสนอ  

 (Course Outline and Presentation Preparation)   
- เทคนิคการตัง้ช่ือหลกัสตูรให้นา่สนใจ (Interesting Course Title) 
- เทคนิคการเขียนหลกัการและเหตผุล (Cause and Principle of  Training Course) 
- เทคนิคการก าหนดวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร (Course Objective Setting) 
- เทคนิคการก าหนดเนือ้หา (Course Outline Setting) 
- เทคนิคการจดัท าก าหนดการฝึกอบรม (Course Schedule Setting) 
- ฝึกปฏิบตัิ  5 : การจดัท าหลกัสตูรอบรม (Practice for Make Course Outline) 
- เทคนิคการจดัท า Presentation (How to Make the Great Presentation) 
- เทคนิคการจดัท าแบบทดสอบ (How to make Test) 
- ฝึกปฏิบตัิ 6  : จดัท าเอกสารประกอบการอบรมและสื่อการเรียนการสอน (Practice for Make Presentation) 

 
ครัง้ที่ 9 : 30 มีนาคม 2561 
หวัข้อ :  Train the Trainer : บุคลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ (The Character of  Professional Trainer) 

- การสร้างความมัน่ใจในการเป็นวิทยากร (Self Confidence of the Trainer) 
- ภาษากายส าหรับวิทยากร (Body Language for the Trainer) 
- การใช้เสียงส าหรับวิทยากร (Voice for the Trainer) 
- เทคนิคขจดัความตื่นเต้นในการบรรยาย (Aroused Control Technique) 
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- ฝึกปฏิบตั ิ7 : การน าเสนอตามหวัข้อท่ีวิทยากรแตล่ะท่านถนดั 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ฝึกปฏบิัต ิ การเป็นวิทยากรในสถานประกอบการ: 
ขัน้เตรียมการเป็นวิทยากร   
วันที่   :  16 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561 

ช่วงที่มีการเรียนการสอน เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer) 
หวัข้อ  :  ฝึกปฏบิัตกิารเป็นวิทยากร ระยะที่ 1 

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

 
ขัน้ปฏบิัตเิป็นวิทยากร   
วันที่    : 31 มีนาคม – 26 เมษายน 2561 
หวัข้อ  :  ฝึกปฏบิัตกิารเป็นวิทยากร ระยะที่ 2 

- บรรยายในสถานประกอบการ ครัง้ละ 3 ชัว่โมง (ผู้ เข้ารับการอบรมจ านวนไมต่ ่ากวา่ 20 คน) 
- ถ่ายท า CD หรือ DVD การบรรยาย 
- สง่เอกสารและผลงานการฝึกอบรมทัง้หมดภายใน วนัท่ี 27 เมษายน 2561 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ครัง้ที่ 10  : 27 เมษายน 2561 
หวัข้อ  : น าเสนอผลงานการฝึกอบรมในสถานประกอบการ การ Feedback และสอบประมวลความรู้ 

- น าเสนอผลงานการฝึกอบรมในสถานประกอบการ และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง พฒันา 
- สอบประมวลความรู้ 
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วิทยากร  อ.กฤตนนัท์  ประทมุเนตร  
   อ.ปฐมภคั  รักวฒันกลุ 
   อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี 
   อ.ศิริลกัษณ์   พรหมสาล ี
   อ.กวีวฒัน์ ภมูิพนัธุ์ 

เวลาการฝึกอบรม 10 วนั (09.00 – 16.00 น.)    

สถานที่สัมมนา  ห้องประชมุ 1 ชัน้ 6 สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ บางล าพู 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  25  คน 

คุณสมบัตผู้ิสมัคร      
- ผู้จดัการ  และหวัหน้างาน หรือผู้ รับผิดชอบงานด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  ในโรงงานอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
- มีทกัษะการพดูพืน้ฐานส าหรับการฝึกอบรม 
- มีความตัง้ใจและมีความพร้อมในการเข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาของหลกัสตูร 
- ได้รับการอนมุตัิและสนบัสนนุจากสถานประกอบการในการจดัท าโครงการฝึกอบรม 

การประเมินผล 
สอบวดัผลประมวลความรู้ในวนัสดุท้าย และมอบวฒิุบตัรส าหรับ 
1. ผู้ เข้าเรียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 
2. มีการฝึกปฏิบตัิจริง 
3. สง่งานตามวนั เวลา ที่ก าหนด 
4. ผ่านการทดสอบประมวลความรู้สงูกวา่ร้อยละ 85 / ในการฝึกอบรมสมัมนา   ทุกหลกัสตูรจะมีทดสอบก่อน  
และหลงัการอบรม (Pre-Test and Post-Test)  

 

อัตราค่าธรรมเนียม **ฟรี** 
เงื่อนไข 

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก แต่เข้าร่วมการฝึกอบรมต ่ากว่าร้อยละ 80 และไม่ส่งงานตามที่ก าหนด จะไม่ได้สิทธิ

การสอบประมวลความรู้, รับวุฒบิัตร และ ต้องช าระค่าธรรมเนียมเตม็จ านวน 20,000.-บาท 

 
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ 

1. การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
2. องค์ความรู้เชิงลกึในด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์พร้อมการน าไปปฏิบตัิ 
3. เครือข่ายวิทยากร  
4. การรับเชิญเป็นวิทยากรในนามสถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (ตามเหมาะสม) 
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    ใบสมัครเข้าร่วมอบรม/สัมมนา 
    หลักสูตร  Train the Trainer : Human Resources Management  
       วันที่  16,17,23,24 กุมภาพันธ์, 16,17,23,24,30 มีนาคม, 27 เมษายน 2561 
                              สถานท่ีฝึกอบรม : สถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ บางล าพ ู
                                                    ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจ านวน 
 

กรุณากรอข้อมูลให้ครบถ้วน 

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

   ต าแหน่งปัจจุบัน………………………....................................................................................................................... 

2. สถานที่ท างาน / ชื่อบริษัท........................................................................................................................................ 

   ผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ผลิต............................................................................................................................................. 

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

    โทรศัพท์ ..………………..………..………….มือถือ.............................................โทรสาร..……...….…...…………... 

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

หมายเหตุ กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
 

           ค ารับรองจากต้นสงักดั/หนว่ยงาน          ผู้สมคัร 

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

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

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

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

 

กรุณาส่งใบสมัครภายในวนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2561 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

