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หลักสูตร

Train the Trainer : Human Resources Management

วันที่ 16,17,23,24 กุมภาพันธ์ , 16,17,23,24,30 มีนาคม, 27 เมษายน 2561
สถานที่ฝึกอบรม : สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ บางลาพู

หลักการและเหตุผล
การอบรมที่มีประสิทธิภาพ “วิทยากร” ถือว่าเป็ นผู้ที่มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้ เกิดผลสาเร็ จให้ ได้ ตาม
เป้าหมาย “วิทยากร” คือ ผู้ที่ทาหน้ าที่สาคัญที่จะทาให้ ผ้ เู ข้ า รับการฝึ กอบรม เกิดความรู้ ความเข้ าใจ เกิดทักษะ เกิด
ทัศนคติที่ดี นาไปสู่การเกิดการเรี ยนรู้ และจุดประกายความคิด เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรื อพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงค์ของเรื่ องหรื อหลักสูตรนันๆ
้
โครงการ Train the Trainer : HRM นอกจากจะเป็ นโครงการที่เสริ มสร้ าง หล่อหลอม และเพิ่มพูนทักษะที่
จาเป็ นต่างๆในการเป็ นวิทยากรอย่างมือชีพ โดยได้ รับการถ่ายทอดจากวิทยากรต้ นแบบที่จะมีประสบการณ์ ในการเป็ น
วิทยากรมาอย่างยาวนานแล้ ว ผู้เข้ ารับการอบรมยังได้ เรี ยนรู้ กระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ , กลยุทธ์ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ , นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในยุค4.0, การจัดการและบริ หารงานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่โดยใช้
หลักการเชิงโค้ ช , กฎหมายที่ เกี่ยวข้ องกับการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ พัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เป็ นต้ น จะช่วยให้
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถฝึ กฝนพัฒนาทักษะในรู ปแบบต่างๆ ตามกระบวนการฝึ กอบรม และแนวทางที่ได้
ออกแบบขึ ้นที่จะสามารถเพิ่มพูนศักยภาพของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ
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วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม เกิดความรู้ ความเข้ าใจในหลักการเป็ นวิยากรมืออาชีพ
เพื่อให้ ได้ รับการพัฒนาทักษะการเป็ นวิทยากรด้ านการการบริ หารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้ สามารถประยุกต์ใช้ หลักการ และทักษะการเป็ นวิทยากรในแต่ละสถานการณ์
เพื่อให้ สามารถนาความรู้ ไปถ่ายทอดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถจัดโครงการฝึ กอบรมด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้ กบั องค์กร

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
L1 เทคนิคการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ (5 วัน)
.

วันที่ฝึกอบรม
16 กุมภาพันธ์ 2561
24 กุมภาพันธ์ 2561
24 มีนาคม 2561
30 มีนาคม 2561
27 เมษายน 2561

หัวข้ อ
1. แนวคิดและหลักการเป็ นวิทยากร (Foundation and Principle of the Trainer)
2. เทคนิคการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ (Professional Trainer Technique)
3. การจัดทาหลักสูตรและเอกสารนาเสนอ (Course Outline and Presentation Preparation)
4. บุคลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ (The Character of Professional Trainer)
5. นาเสนอผลงานการฝึ กอบรมในสถานประกอบการ การ Feedback และสอบประมวลความรู้

L2 องค์ ความรู้ ด้านการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ (Human Resource Management) (5 วัน)
วันที่ฝึกอบรม
17 กุมภาพันธ์ 2561
23 กุมภาพันธ์ 2561
16 มีนาคม 2561
17 มีนาคม 2561
23 มีนาคม 2561

W1

หัวข้ อ
1. ภาพรวมกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ยุคใหม่
2. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยคุ ใหม่
3. นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0
4. พัฒนาทรัพยากรรุ่นใหม่ด้วยการโค้ ช
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

การฝึ กปฏิบัติ การเป็ นวิทยากรในสถานประกอบการ และการติดตามผล

วันที่
24 มีนาคม - 26
เมษายน 2561

27 เมษายน 2561

การฝึ กปฏิบัติ
การฝึ กปฏิบัติ การเป็ นวิทยากรในสถานประกอบการ
- ฝึ กปฏิบตั ิโดยการบรรยายจริ ง 3 ชัว่ โมง
- ผู้เข้ าร่ วมฟั งบรรยาย ไม่น้อยกว่า 20 คน
- บรรยายในสถานประกอบการที่ท่านจัดหาเอง
การติดตามผลการฝึ กปฏิบัตเิ ป็ นวิทยากร
- นาเสนอผลงานการฝึ กอบรมในสถานประกอบการ
งานที่ต้องส่งมีดงั นี ้
1. ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม
2. ใบประเมินผลการฝึ กอบรม
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3. ข้ อสอบ Pre-test, Post-test
4. Course Outline
5. เอกสารประกอบการบรรยาย
6. ประวัติวิทยากร
7. รู ปบรรยากาศการอบรม
8. วีดีโอการเรี ยนการสอนบางส่วน ในรู ปแบบ CD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดกาหนดการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
ครั ง้ ที่ 1 : 16 กุมภาพันธ์ 2561
หัวข้ อ : Train the Trainer : แนวคิดและหลักการเป็ นวิทยากร (Foundation and Principle of the Trainer)
- Mind Set การเป็ นวิทยากร (Mind Set of the Trainer)
- ฝึ กปฏิบตั 1ิ : การนาเสนอตัวเองตามสไตล์วิทยากรมืออาชีพ
- บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของวิทยากร (Roles and Responsible of the Trainer
- จรรยาบรรณของวิทยากร (Ethics of the Trainer)
- คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ (Qualification of Professional Trainer)
- การพัฒนาตนเองสูว่ ิทยากรมืออาชีพ (Self-Development to Professional Trainer)
- การกาหนดสไตล์การสอนในแบบของตัวเอง
- ฝึ กปฏิบตั ิ 2 : การพูดและการนาเสนอตามหัวข้ อที่ได้ รับ
ครั ง้ ที่ 2 : 17 กุมภาพันธ์ 2561
หัวข้ อ : ภาพรวมกระบวนการบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ยุคใหม่
- Mindset นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์
- การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning)
- เทคนิคสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)
- การบริ หารค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation and Benefits)
- การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Management)
- แรงงานสัมพันธ์ในองค์กร (Labor Relations)
ครั ง้ ที่ 3 : 23 กุมภาพันธ์ 2561
หัวข้ อ : กลยุทธ์ การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ยุคใหม่
- องค์ประกอบของ Human Resource Development
- บทบาทและความสามารถของ Human Resource Development
- การเชื่อมโยงวิสยั ทัศน์ ,พันธกิจ,นโยบาย กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถ ( Competency )
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-

การพัฒนารายบุคคล (Individual Development)
เทคนิคการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
การวางแผนและการพัฒนาสายอาชีพ (Career Planning and Development)
การวางผังความก้ าวหน้ าในอาชีพ

ครั ง้ ที่ 4 : 24 กุมภาพันธ์ 2561
หัวข้ อ : Train the Trainer : เทคนิคการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ (Professional Trainer Technique)
- เทคนิคการวิเคราะห์ผ้ ฟู ั ง (Learner Analysis)
- การวางแผนการบรรยาย (Speech Planning)
- ศิลปการพูดสาหรับวิทยากรมือาชีพ (The art of speech for Professional Trainer)
- เทคนิคการนัง่ บรรยาย (Train by Sitting)
- เทคนิคการยืนบรรยาย (Train by Standing)
- ฝึ กปฏิบตั ิ 3 : การใช้ เทคนิคต่าง ๆ และให้ Feedback อย่างสร้ างสรรค์และเสริ มสร้ างความมัน่ ใจ
- การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าในการบรรยายและเทคนิคการจัดการกับผู้อบรมที่มีปัญหา ( How to Solve
Obstacle Problem)
- เทคนิคการใช้ กิจกรรมเพื่อสร้ างบรรยากาศของการบรรยาย (Train by Activities)
- ฝึ กปฏิบตั ิ 4 : ออกแบบการใช้ กิจกรรมในการฝึ กอบรม
ครั ง้ ที่ 5 : 16 มีนาคม 2561
หัวข้ อ : นักบริหารทรั พยากรมนุษย์ ในยุค 4.0
- การก้ าวเข้ าสูย่ คุ 4.0
- การปรับตัวขององค์กรในยุค 4.0
- สมรรถนะ (Competency) ของ HR ยุค 4.0
- ทิศทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ท้าทายของ HR ต่อการปรับตัวเข้ าสูย่ คุ 4.0
- การสรรหาบุคลากรให้ เหมาะกับยุค 4.0
- การทบทวน Competency ด้ านเทคโนโลยีและดิจิตอล
- การบริ หารคนยุค Digital Native & Digital Emigrants
- การวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้ านเทคโนโลยีและดิจิตอล
- ทิศทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ท้าทายของ HR ต่อการปรับตัวเข้ าสูย่ คุ 4.0
- เทคโนโลยีและดิจิตอลกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- การใช้ เทคโนโลยีและดิจิตอลสาหรับแรงงานสัมพันธ์และการสร้ างแรงจูงใจ
- Big Data & Analytic สาหรับงาน HR ยุค Digital
ครั ง้ ที่ 6 : 17 มีนาคม 2561
หัวข้ อ : พัฒนาทรั พยากรรุ่ นใหม่ ด้วยการโค้ ช

- 10 แนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้ำสู่ ยคุ “Thailand 4.0”
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- TAPS Model เพื่อกำรพัฒนำคนที่หลำกหลำย
- รู ้จกั และเตรี ยมรับมือกับพนักงำน Next Generation ที่กำลังจะเข้ำสู่ องค์กรในอนำคต
- กำรโค้ชคืออะไร ?
- หลักกำรเชิ งโค้ชมีควำมสำคัญต่อกำรจัดกำรและบริ หำรงำนทรัพยำกรมนุ ษย์อย่ำงไร?
- เทคนิคกำรบริ หำรคนด้วยหลักกำรโค้ชด้วย GROW Model
ครั ง้ ที่ 7 : 23 มีนาคม 2561
หัวข้ อ : กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารทรั พยากรมนุษย์
- กฎหมายแรงงานเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
- สัญญาจ้ างแรงงาน
- กฎหมายประกันสังคม
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน
- พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพล้ อมในการทางาน
- พระราชบัญญัติสง่ เสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน
- พระราชบัญญัติพฒ
ั นาคุณภาพชีวิต
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
ครั ง้ ที่ 8 : 24 มีนาคม 2561
หัวข้ อ : Train the Trainer : การจัดทาหลักสูตรและเอกสารนาเสนอ
(Course Outline and Presentation Preparation)
- เทคนิคการตังชื
้ ่อหลักสูตรให้ นา่ สนใจ (Interesting Course Title)
- เทคนิคการเขียนหลักการและเหตุผล (Cause and Principle of Training Course)
- เทคนิคการกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Course Objective Setting)
- เทคนิคการกาหนดเนื ้อหา (Course Outline Setting)
- เทคนิคการจัดทากาหนดการฝึ กอบรม (Course Schedule Setting)
- ฝึ กปฏิบตั ิ 5 : การจัดทาหลักสูตรอบรม (Practice for Make Course Outline)
- เทคนิคการจัดทา Presentation (How to Make the Great Presentation)
- เทคนิคการจัดทาแบบทดสอบ (How to make Test)
- ฝึ กปฏิบตั ิ 6 : จัดทาเอกสารประกอบการอบรมและสื่อการเรี ยนการสอน (Practice for Make Presentation)
ครั ง้ ที่ 9 : 30 มีนาคม 2561
หัวข้ อ : Train the Trainer : บุคลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ (The Character of Professional Trainer)
- การสร้ างความมัน่ ใจในการเป็ นวิทยากร (Self Confidence of the Trainer)
- ภาษากายสาหรับวิทยากร (Body Language for the Trainer)
- การใช้ เสียงสาหรับวิทยากร (Voice for the Trainer)
- เทคนิคขจัดความตื่นเต้ นในการบรรยาย (Aroused Control Technique)
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- ฝึ กปฏิบตั ิ 7 : การนาเสนอตามหัวข้ อที่วิทยากรแต่ละท่านถนัด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝึ กปฏิบัติ การเป็ นวิทยากรในสถานประกอบการ:
ขัน้ เตรี ยมการเป็ นวิทยากร
วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561
ช่ วงที่มีการเรี ยนการสอน เทคนิคการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
หัวข้ อ : ฝึ กปฏิบัตกิ ารเป็ นวิทยากร ระยะที่ 1
- จัดทาหลักสูตรฝึ กอบรม
- จัดทากาหนดการฝึ กอบรม
- จัดทาประวัติวิทยากร
- จัดทา Presentation และเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
- จัดทาแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึ กอบรมแบบถูก-ผิด จานวน 20 ข้ อ
- จัดทาเอกสารประเมินหลักสูตรและวิทยากร
- จัดเตรี ยมกิจกรรมประกอบการอบรม
ขัน้ ปฏิบัตเิ ป็ นวิทยากร
วันที่ : 31 มีนาคม – 26 เมษายน 2561
หัวข้ อ : ฝึ กปฏิบัตกิ ารเป็ นวิทยากร ระยะที่ 2
- บรรยายในสถานประกอบการ ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมง (ผู้เข้ ารับการอบรมจานวนไม่ต่ากว่า 20 คน)
- ถ่ายทา CD หรื อ DVD การบรรยาย
- ส่งเอกสารและผลงานการฝึ กอบรมทังหมดภายใน
้
วันที่ 27 เมษายน 2561
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 : 27 เมษายน 2561
หัวข้ อ : นาเสนอผลงานการฝึ กอบรมในสถานประกอบการ การ Feedback และสอบประมวลความรู้
- นาเสนอผลงานการฝึ กอบรมในสถานประกอบการ และข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง พัฒนา
- สอบประมวลความรู้
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วิทยากร

อ.กฤตนันท์ ประทุมเนตร
อ.ปฐมภัค รักวัฒนกุล
อ.ประกาศิต สพฤกษ์ ศรี
อ.ศิริลกั ษณ์ พรหมสาลี
อ.กวีวฒ
ั น์ ภูมิพนั ธุ์

เวลาการฝึ กอบรม

10 วัน (09.00 – 16.00 น.)

สถานที่สัมมนา

ห้ องประชุม 1 ชัน้ 6 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บางลาพู

จานวนผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม 25 คน
คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
- ผู้จดั การ และหัวหน้ างาน หรื อผู้รับผิดชอบงานด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในโรงงานอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- มีทกั ษะการพูดพื ้นฐานสาหรับการฝึ กอบรม
- มีความตังใจและมี
้
ความพร้ อมในการเข้ ารับการอบรมตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
- ได้ รับการอนุมตั ิและสนับสนุนจากสถานประกอบการในการจัดทาโครงการฝึ กอบรม
การประเมินผล
สอบวัดผลประมวลความรู้ ในวันสุดท้ าย และมอบวุฒิบตั รสาหรับ
1. ผู้เข้ าเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
2. มีการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
3. ส่งงานตามวัน เวลา ที่กาหนด
4. ผ่านการทดสอบประมวลความรู้ สงู กว่าร้ อยละ 85 / ในการฝึ กอบรมสัมมนา ทุกหลักสูตรจะมีทดสอบก่อน
และหลังการอบรม (Pre-Test and Post-Test)

อัตราค่ าธรรมเนียม **ฟรี**
เงื่อนไข
ผู้ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือก แต่ เข้ าร่ วมการฝึ กอบรมต่ากว่ าร้ อยละ 80 และไม่ ส่งงานตามที่กาหนด จะไม่ ได้ สิทธิ
การสอบประมวลความรู้ , รั บวุฒบิ ัตร และ ต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเต็มจานวน 20,000.-บาท
สิ่งที่ผ้ ูเข้ าร่ วมสัมมนาจะได้ รับ
1. การเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
2. องค์ความรู้ เชิงลึกในด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้ อมการนาไปปฏิบตั ิ
3. เครื อข่ายวิทยากร
4. การรับเชิญเป็ นวิทยากรในนามสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ตามเหมาะสม)
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ใบสมัครเข้ าร่ วมอบรม/สัมมนา
หลักสูตร Train the Trainer : Human Resources Management
วันที่ 16,17,23,24 กุมภาพันธ์ , 16,17,23,24,30 มีนาคม, 27 เมษายน 2561
สถานที่ฝึกอบรม : สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ บางลาพู
ปิ ดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจานวน

กรุ ณากรอข้ อมูลให้ ครบถ้ วน
1. ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว)………………….…….………………………………..………………………………
ตาแหน่ งปั จจุบัน……………………….......................................................................................................................
2. สถานที่ทางาน / ชื่อบริษัท........................................................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ /สินค้ าที่ผลิต.............................................................................................................................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ..………………..………..………….มือถือ.............................................โทรสาร..……...….…...…………...
E-mail….………………………………………………………………………………………………..…………................
3. ชื่อบริษัท/โรงงานที่จะฝึ กปฏิบัติ ...........................................................................................................................
หมายเหตุ กรุ ณาแนบสาเนาบัตรประชาชนพร้ อมรั บรองสาเนาถูกต้ อง 1 ฉบับ
คารับรองจากต้ นสังกัด/หน่วยงาน

ผู้สมัคร

ลงชื่อ………………………………………..…..

ลงชื่อ………………………………………..…..

(….………………………………………..)

(….………………………………………..)

ตาแหน่ง.........................................................

ตาแหน่ง..........................................................

วันที่……………………………………………

วันที่……………………………………………..

กรุ ณาส่ งใบสมัครภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 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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