หลักสูตรที่เปดอบรมการพัฒนาศักยภาพกําลังคนในภาคอุตสหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการแรงงานยุคใหม SMART LABOUR อบรมในชวง
เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒
S =SKILL=SOFT SKILL, HARD SKILL เพิ่มพูนทักษะดานความรูและความสามารถ เพื่อสรางแรงงานยุคใหมใหเปน "คนเกง"
ลําดับ
1

วิทยากร

ระยะเวลา

จํานวนคนตอรุน

MIND SET/ System Thinking

ดร.ทอง พุทธรอด /วิทยากรเอกชน

๒วัน/ ๑๒ - ๑๓ ก.ค.๖๒
สถานที่ : หองประชุมโรงแรม
เซเรนิตี้ โฮเตลแอนด สปา
ออนเซ็น อ.กบินทรบุรี

30 คน

“DesignThinking – การออกแบบความคิด” วัตถุประสงคของ

ผศ.สุปติ กุลจันทร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี

๒วัน /8-9 ส.ค.๖๒
สถานที่ : หองประชุมใหญ
อาคารปฎิบัติการทองเที่ยว
และโรงแรม คณะ
บริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการมจพ.ปจ

30 คน

เกงสื่อสาร สรางงาน สรางสุข

วิทยากรเอกชน

๒วัน/ 27-28 ส.ค.๖๒
สถานที่ : หองประชุม
โรงแรมทวาราวดีรีสอรท
อําเภอศรีมหาโพธิ

30 คน

การพัฒนาหัวหนางานยุคใหม (Modern Supervisory Skill
Development )

วิทยากรเอกชน

๒วัน/ 16-17 ส.ค.๖๒
สถานที่ : หองประชุม
โรงแรมแคนทารี กบินทรบุรี
อําเภอกบินทรบุรี

30 คน

ภาคราชการ

๑ วัน/ 6 ก.ย.๖๒ สถานที่ :
หองประชุม 403 สระมรกต
ศูนยราชการจังหวัดปราจีนบุรี

50 คน

ชื่อหลักสูตร
วัตถุประสงคของหลักสูตร : สรางระบบความคิดใหสามารถคิดอยางมี
เหตุมีผล เนนการแกปญหาอยางชาญฉลาดเพื่อใหเกิดความถูกตอง
แมนยํา รวดเร็วในการทํางานรวมกับผูอื่นและองคกร
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หลักสูตร: เปนหลักสูตรแบบฝกปฏิบัติ กิจกรรมกลุม ในการเรียนรูการใช
เครื่องมือเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค และการทํางานเปนทีมทักษะการ
ทํางานเปนทีมและความคิดสรางสรรค

3

วัตถุประสงคของหลักสูตร : เรียนรูเทคนิควิธีการสื่อสาร การสอนงาน
การแกไขปญหางานอยางเปนระบบ เพื่อสื่อสารในองคกรในเชิงจิตวิทยา
และอื่นๆในภาคอุตสาหกรรมและองคกรสงผลดีตอองคกรในทุกๆ ดาน
4

• Leadership
• Coaching
• Service Mind
วัตถุประสงคของหลักสูตร : พัฒนาศักยภาพความเปนผูนําและการ
รวมงานดวยการใหบริการเขาถึงดวยใจสามารถนําไปใชงานไดจริงทุก
องคกร
5

รวมกฏหมายแรงงานที่แรงงานยุคใหมควรรู

- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.
2560(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
วัตถุประสงคของหลักสูตร : หลักสูตรนี้ จะชวยใหเจาของกิจการ หัวหนา
งานและผูบริหารทุกระดับไดเขาใจหลักและเจตนารมณของกฎหมาย
แรงงานมากยิ่งขึ้นดวยการใชกรณีศึกษาที่นาสนใจมาเปนแนวทางการ
อธิบายเพื่อใหผูเขาอบรมไดฝกสมองประลองความรูความเขาใจในดาน
กฎหมายแรงงานเพื่อนําไปสรางแรงงานสัมพันธที่ดีในองคกร และทําให
เกิดภาพลักษณชื่อเสียงที่ดีขององคกรตอไป

M = MORALE/ MANAGEMENT A = ATTITUDE/ APPLY R = RESPONSIBILITY สรางแรงงานยุคใหมใหเปน"คนดีมีคุณธรรม พลังความคิดทางบวก รูจักบริหาร
จัดการ มีความรับผิดชอบตอตนเอง องคกร และสังคม"
ลําดับ
6

ชื่อหลักสูตร

การสรางแรงจูงใจและจิตสํานึกในการทํางานดวย 5 Q

วิทยากร

ระยะเวลา

จํานวนคนตอรุน

วิทยากรเอกชน/สถาบันการศึกษา

๑ วัน / 29 ก.ค .๖๒
สถานที่ : หองประชุม
โรงแรมแรบบิท โฮม
อ.
เมือง จังหวัดนครนายก

30 คน

ไดแก
IQ : ทักษะการคิดแกปญหาอยางฉลาด
EQ : การจัดการอารมณเชิงลบของตัวเอง
AQ : การเปลี่ยนอุปสรรคใหเปนโอกาสที่ทาทาย
OQ : การแสดงผลงานที่มีคุณคา
UQ : การเปนบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี
วัตถุประสงคหลักสูตร : การพัฒนาระดับความสามารถในดานตางๆ ที่
สําคัญ (5Q) ของแตละบุคคลดวยตัวเอง จึงเปนแนวทางที่องคกรสวนใหญ
อยากใหเกิดขึ้นกับบุคลากรในองคกรของตัวเอง โดยการทําใหบุคลากรมี
5Q ที่สูงขึ้น

T = TECHNOLOGY สราง"แรงงานยุคใหม" ใหกาวทันและปรับใชเทคโนโลยี
ลําดับ
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ชื่อหลักสูตร

จํานวนคนตอรุน

๒ วัน/ ๒๒ - ๒๓ ส.ค. ๖๒
สถานที่ :
หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร
อาคารปฎิบัติการ การ
ทองเที่ยวและโรงแรม คณะ
บริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมของ มจพ.ปจ

30 คน

การจัดเก็บ รับ-สง และแบงปนขอมูลขนาดใหญผานGoogle ผศ.สุปติ กุลจันทร มหาวิทยาลัย
Drive อยางมีประสิทธิภาพ”
วัตถุประสงค เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

๑ วัน/ ๒๒ ก .ค. ๖๒
สถานที่ : หองปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร อ.ปฎิบัติการ
การทองเที่ยวและโรงแรม
คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมของ มจพ.ปจ

30 คน

เหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี

ของหลักสูตร : เปนหลักสูตรแบบฝกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร (รวมทั้งมือ เหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี
ถือ) และอินเทอรเน็ต เพื่อเรียนรู เกี่ยวกับเรื่องการเก็บขอมูลบนระบบ
คลาวด (GoogleDrive) การแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
การทํางานรวมกันภายในองคกรอํานวยความสะดวกดานตางๆ เชน การ
สํารองขอมูล, การแชรไฟล หรือแมกระทั่งการสรางไฟล ก็สามารถทําได
เรียนรูวิธีใชและการนําไปใชประโยชนในองคการไดอยางรวดเร็วและถูกวิธี

9

ระยะเวลา

“การใชงาน PiVOT Table ใน Microsoft Excel เพื่อการ ผศ.สุปติ กุลจันทร มหาวิทยาลัย
วิเคราะหขอมูล” วัตถุประสงคของหลักสูตร : การเขาถึงฟงซชั่นการ เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
ใชงานจะสามารถเขาใชงานตางๆละเพิ่มความสะดวกสามารถในการเขา
การทํางานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได

8

วิทยากร

การใชงาน Google Form เก็บผลการสํารวจจาก
กลุมเปาหมายและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ”

วัตถุประสงคหลักสูตร : เพื่อเพิ่ม ทักษะการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการขอมูลที่รวดเร็ว เปนหลักสูตรแบบฝกปฏิบัติกับ
คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต เพื่อเรียนรูการสรางแบบสํารวจออนไลน
ตั้งแตระดับตน ถึงแบบสํารวจที่มีความซับซอน การสงแบบสํารวจ
ออนไลนใหถึงกลุมเปามาย ผานชองทางตาง ๆ และการนําขอมูลจากการ
สํารวจมาวิเคราะหคาทางสถิติดวย Google Sheet พรอมสรุปผลการ
วิเคราะห

ผศ.สุปติ กุลจันทร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี

๑วัน/ ๒๖ ก.ค. ๖๒ สถานที่
: หองปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร อาคารปฎิบัติ
การ การทองเที่ยวและ
โรงแรม คณะบริหารธุรกิจ
และอุตสาหกรรมของ
มจพ.ปจ

T = TEAM WORK สรางแรงงานยุคใหม ใหสามารถทํางานเปนทีม เรียนรูคุณคาในการรับฟงและตระหนักในการสรางสัมพันธที่ดี
ลําดับ
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ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลา

จํานวนคนตอรุน

ผศ.บุญเชิด หนูอิ่ม ภาควิชาสังคมวิทยา ๑วัน/ 1 ส.ค. ๖๒ สถานที่
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : หองประชุมโรงแรมทวราว
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี ดี อําเภอศรีมหาโพธิ

30 คน

สรางพลังกลุมสูองคกรที่มีชีวิต Building Team Power to ผศ.บุญเชิด หนูอิ่ม ภาควิชาสังคมวิทยา ๑วัน / 2 ส.ค. ๖๒ สถานที่ :
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หองประชุมโรงแรมหอง
Living Organization

30 คน

การพัฒนาตนเองและการทํางานเปนทีมอยางสรางสรรค

วัตถุประสงคของหลักสูตร : เพื่อการเรียนเพื่อใชปรับการพัฒนาองคกร
เปนทีมใหมีแนวคิดรวมกันแนะนําไปใชไดจริง
11

วิทยากร

วัตถุประสงคของหลักสูตร : วีธีการในการจัดการระบบงานที่ดีนับ
ตั้งแตการออกแบบกระบวนการทํางาน การพัฒนาคุณณภาพงานอยาง
ตอเนื่องและการปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อใหได
ระบบงานที่เปนที่ยอมรับ และนา ไปสูผลลัพธที่พึงประสงค

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี ประชุมโรงแรมทวราวดี
อําเภอศรีมหาโพธิ

S M A R T Learning and Sharing with Winner Organizations เรียนรูแบงปนจากประสบการณตรง
12

ศึกษาดูงานโรงเรียนปญญาภิวัฒน เทคโนธุรกิจ /ศึกษาดูงาน
ศูนยหุนยนตครบวงจร หลักสูตรโรโบติก iCRAS สถาบันการ
จัดการปญญาภิวัฒน หรือ PIM

วิทยากรเอกชน

๑วัน/ ๑๐ ก.ย.๖๒ สถาบัน
การจัดการปญญาภิวัฒน
หรือ PIM จังหวัดนนทบุรี

-ดานความเปนนวัตกรรม
เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตรง
กับความตองการของสถานประกอบการ โดยยึดหลัก work base
learning เพื่อใหเด็กมีความรูความสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง
พรอมทั้ง ใชระบบ mindset development เพื่อพัฒนาเด็กใหมีเจตคติ
และทัศนคติที่ดีในการทํางาน
-ดานประโยชนดานสังคมจากการดําเนินงานของโรงเรียนปญญาภิวัฒน
เทคโนธุรกิจ และศูนยการเรียนปญญาภิวัฒนอีก 20 แหง ไดสง
ผลประโยชนใหแกผูมีสวนเกี่ยวของตั้งแตระดับบุคคล บริษัท ชุมชน
จนถึงระดับชาติ สงผลประโยชนในดานสังคมและประเทศชาติ สามารถ
สรางคนดีที่มีคุณภาพ ซึ่งเปนพื้นฐานในการสรางศักยภาพการแขงขัน ฯลฯ
วัตถุประสงคดูงาน : แลกเปลี่ยนเรียนรูตัวอยาง การบริหาร
จัดการองคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพเพื่อใชในการพัฒนาองคกร

หมายเหตุ กรณีมีการปรับเปลี่ยน วัน เวลา สถานที่ จะไดแจงผูสมัครเขารับการอบรมเพื่อทราบกอนกําหนด
- หลักสูตร ที่ 12 คุณสมบัติในการเขารวมศึกษาดูงาน จะตองเปนผูที่ผานการอบรมฯตามหลักสูตร SMART LABOUR ไมนอยกวารอยละ 70

30 คน

