
 

 

โครงการเสริมสร�างทักษะอนาคตและยกระดับผลิตภาพวิสาหกิจไทยเพ่ือก�าวสู# Smart SMEs อย#างย่ังยืน ป- 2561  
(Transforming Thailand 4.0 through Smart SMEs with Effective Future Skills and Productivity) 

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

กิจกรรม  

ฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร�างความรู�และเตรยีมพร�อมทักษะท่ีจําเป$นในอนาคตและการวัดผลิตภาพ 

หัวข�อ 

 

 

 

       

ป*จจุบันโลกกําลังเข�าสู.ยุคท่ีเทคโนโลยดีิจิทัลไม.ได�เป$นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทํางานเฉกเช.นท่ีผ.านมาอีกต.อไป หากแต.จะ   
หลอมรวมเข�ากับวิถีชีวิตของคนอย.างแท�จริงและส.งผลให�เกิดการเปลี่ยนโครงสร�างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค�า การ
บริการและกระบวนการทางสังคม   การเตรียมพร�อมทักษะคนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล.าว จึงเป$นประเด็นสําคัญและเร.งด.วนอย.างยิ่ง    
เพราะหากเรายังคงใช�ชีวิตอยู.ภายใต�สมมติฐาน ความรู� กรอบวิธีคิดแบบเดมิ ในไม.ช�าก็จะกลายเป$นบุคคลท่ีล�าสมยั เน่ืองจากไม.สามารถมั่นใจ 
ได�ว.าความรู� ทักษะท่ีได�เรียนรู�จากอดีตหรือในช.วงป*จจุบัน จะเพียงพอท่ีจะทําให�สามารถทํางานและประสบความสาํเร็จได�ต.อไปตลอดชีวิต
หรือไม. องค9กรท่ีมุ.งเน�นแต.การปรับปรุงความสามารถทางเทคโนโลยีขององค9กร แต.ละเลยแผนการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงให�พนักงาน      
มีแนวโน�มว.าการเปลีย่นแปลงองค9กรจะล�มเหลวลงได�ในท่ีสุด   ดังน้ัน องค9กรควรมีแผน (Road Map) ในการบริหารจัดการท่ีเป$นรูปธรรมและ   
มีแนวทางดําเนินการชัดเจน เพ่ือให�มั่นใจว.าบุคลากรจะมคุีณลักษณะท่ีจําเป$นและสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของทักษะการทํางานในอนาคต 
(Future Skills)  ตลอดจนองค9กรมีแนวทางในการวัด วิเคราะห9 ประสิทธิภาพของงานผ.านกระบวนการติดตามและประเมินประสิทธิภาพ     
ในกระบวนการ (Productivity Measurement) เพ่ือยกระดับผลิตภาพท้ังในระดับกระบวนการและองค9กร 

การเตรียมความพร�อมองค9กรและบุคลากรเพ่ือตั้งรับกับสถานการณ9ดังกล.าวข�างต�นอย.างรู�เท.าทัน จึงเป$นแนวทางปฎิบัติท่ีดี  สถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแห.งชาติ ภายใต�การสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ได�จัดกิจกรรมฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต�หัวข�อ “ปรับโฉมแรงงาน
อนาคต : เร.งผลลัพธ9 ยกระดับผลงาน” (Shaping the Future Workforce : Accelerating Productivity and Performance)   โดยมี
วัตถุประสงค9 

(1)  เพ่ือให�ผู�เข�าอบรมตระหนักถึงทักษะท่ีสําคัญของการทํางานในอนาคตขององค9กร 

(2)  เพ่ือให�ผู�เข�าอบรมมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบรบักับทิศทางในอนาคต 

(3)  เพ่ือให�ผู�เข�าอบรมเห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนผลิตภาพผ.านการพัฒนาบุคลากร 
 

(4)  เพ่ือให�ผู�เข�าอบรมมีความเข�าใจในการวัดระดับผลิตภาพบุคลากร 

เหมาะสําหรับ   

• ผู�บริหารระดับต�น-ระดับกลางขององค9กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน�างาน  
• ผู�ท่ีรับผดิชอบในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมผลิตภาพในองค9กร (HRD) 
• บุคลากรท่ัวไป  

 
รูปแบบการเรียนรู� (2 วัน)  
 เรียนรู�หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคต.าง ๆ ผ.านการฝ�กอบรมและการทํากิจกรรม (Workshop) 

                            ปรับโฉมแรงงานอนาคต : เร#งผลลัพธO ยกระดับผลงาน 

             (Shaping the Future Workforce: Accelerating Productivity and Performance) 
   วันท่ี 27 – 28 กุมภาพันธ9 2561  >> ห�อง ซากุระ ช้ัน L  โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 



 
รายละเอียดการฝQกอบรม 

 
 

วันท่ี 
 

รูปแบบกิจกรรม 
 

 
27 กุมภาพันธO 2561  
 

 
 
 

 

• บริบททางธุรกิจในยุค 4.0 

• บทบาทขององค9กรในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 

• ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงต.อทักษะการทํางานในป*จจุบัน 

• ทักษะท่ีจําเป$นต.อการทํางานในอนาคต (Future Skills)               
 
 

• แนวทางการพัฒนาทักษะ : Reskill  Upskill New skill   

• การประเมินทักษะท่ีเหมาะสมกับทิศทางขององค9กร 

• ทักษะการบริหารคน (People Management Skill) กับโลกยุคใหม. 

• การประเมินทักษะการบริหารคนด�วยตนเอง (Self-Assessment)                                    

 
28 กุมภาพันธ9 2561 

 
 
 

 
• การขับเคลื่อน Productivity ในยุค 4.0 (Future of Productivity)  
• แนวทางการพัฒนาบุคลากรอย.างเป$นระบบ 

o รูปแบบการเรียนรู�  
o โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร 

 
 

• การขับเคลื่อนผลติภาพโดยคนเป$นศูนย9กลาง (Human Centered Productivity) 
• การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการขับเคลื่อนผลติภาพในองค9กร 

• การวัดผลิตภาพบุคลากร (Productivity Measurement)  
 

 

วิทยากร 
• คุณสุธาสินี  โพธิจันทร9 

นักวิชาการเพ่ิมผลผลิต สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห.งชาต ิ

• คุณธัชรินทร9  วุฒิชาต ิ
นักวิชาการเพ่ิมผลผลิต สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห.งชาต ิ

• คุณรติกร  บัวคํา 
นักวิชาการเพ่ิมผลผลิต สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห.งชาต ิ

 

09.00 – 12.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 

PART I: ขับเคลื่อนผลติภาพบุคลากร ด�วยทักษะอนาคต (Driving Human Productivity with Essential Future Skills) 
 

Part II: ขับเคลื่อนผลิตภาพ โดยมุ.งเน�นคนเป$นศูนย9กลาง (Driving Productivity through Human Centered 
Development) 

09.00 – 12.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 



 
 

 

ค#าใช�จ#ายรวม 2 วัน 
 

  
 

 
 
 
สมัครและชําระเงิน  :  ต้ังแต.วันนี้  เป$นต�นไป  
 
 
 

วิธีการสมัครและชําระเงิน 
• สั่งจ.ายเช็คในนาม    “มูลนิธิเพือ่สถาบันเพิ่มผลผลติแห.งชาต”ิ หรือ “Foundation for Thailand Productivity 

Institute”  

• โอนเงินผ.านธนาคารกรุงเทพ สาขา อาคารยาคูลท9 สนามเปxา ชือ่บัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลติแห.งชาต”ิ  
      บัญชีออมทรัพย9 เลขที่ 210-0-50861-9 
• ส.งใบสมัครและหลักฐานการชําระเงินมาที่หมายเลข 02-619-8070, 02-619-8096  
      หรือ  e-mail :  promotion@ftpi.or.th   
 

   สมัครและสอบถามเพ่ิมเติมได�ท่ี : 
 

ส.วนรณรงค9ส.งเสริมการเพิ่มผลผลิต  ฝ{ายส.งเสริมการเพิ่มผลผลิต  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห.งชาติ  
โทรศัพท9  02-619-5500 ต.อ 425 (ธนัญญา) / โทรสาร  02-619-8070, 02-619-8096 
E-mail:   promotion@ftpi.or.th   

 
 

 

 จํานวน (คน) ราคาสมาชิก 
ราคาสมาชิก 

(รวม Vat 7%) 
ราคาบุคคลท่ัวไป 

ราคาบุคคลท่ัวไป  
(รวม Vat 7%) 

1 คน ต.อ องค9กร 2,500 2,675 3,000 3,210 
คนที่ 2 (ลด 10%) 4,750 5,083 5,700 6,099 

 คนที่ 3 ข้ึนไป (ลด 15 %)  6,875 7,356 8,250 8,828 


