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The Professional Training Officer that Organization Need  

การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพท่ีองค์กรต้องการ       
วันท่ี 13 มีนาคม   2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  (2 วัน) 

Grand Sukhumvit Hotel  ซอยสุขุมวิท 4-6  ใกล ้BTS สถานีนานา  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง  

Promotion  สมัคร 3 ท่าน  ลดเหลอืเพยีงท่านละ 3,300 บาทเท่าน้ัน 

แถมฟรี !!! การวิเคราะห์ลายเซ็นเป็นรายบุคคล  รับจ านวนจ ากดั 

 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

วิทยากร : อาจารย์สุกจิ  ตรียุทธวัฒนา 
 หลักการและเหตุผล 
 ความส าเร็จในการพัฒนาบคุลากร มีส่วนผลกัดันให้องค์กรประสบความส าเร็จในลกัษณะมีทิศทางการ
เจริญเติบโตแบบยัง่ยืนและถาวร เพราะบคุลากรเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในความส าเร็จดังกล่าวน้ัน การท่ี
บคุลากรในองค์กรมีการฝึกอบรม มีการพัฒนา และมีศักยภาพหรือขีดความสามารถท่ีเพ่ิมขึน้อย่างสม า่เสมอ 
จ าเป็นท่ีจะต้องมีเคร่ืองมือในการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพท่ีองค์กรต้องการจะต้องมีการการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยทุธ์ เพ่ือให้
ได้มาซ่ึงการจัดท าแผนฝึกอบรมและพฒันารายบคุคล รวมถึงการเช่ือมโยง Training Road Map กับระบบการ
บริหารบคุลากร ส่ิงต่างๆเหล่านีเ้ป็นแนวทาง วิธีการ และระบบในการบริหารบคุลากรในเชิงปฏิบัติท่ีจะตอบ
โจทย์ในการวางแผนเพ่ือพฒันาบคุลากรได้น่ันเอง         

ส่ิงทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรม 
    1. ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจหลกัการ แนวคิด ตลอดจนการพัฒนาระบบท่ีจ าเป็นในการ         วางแผน
พัฒนาบคุลากร 
    2. สามารถน าหลกัการแนวคิด วิธีการของการจัดท าแผนฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร ไปใช้ใน เชิงปฏิบติัได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    3. เข้าใจในกลยทุธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมท่ีองค์กรต้องการได้อย่างเป็นมืออาชีพ 
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วธีิการฝึกอบรม 
     1. การบรรยาย  
     2. อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
     3. ฝึกปฏิบัติ   

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1  วนั  (09.00-16.00.น.)   

    
หัวข้อบรรยาย 

 HRD จะดีได้ การจัดท าแผนการฝึกอบรมและพัฒนา ต้องโดนใจ 
 คนท่ี “ดีและเก่ง” พิจารณาจากอะไร และอย่างไร ? 

           Workshop : ปัญหาทีเ่กดิขึน้ของนักจดัฝึกอบรม  

 ท าไมการก าหนด Competency ร่วมกันถึงเป็นวัตถปุระสงค์องค์กร 
 การวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
 วงจรการฝึกอบรม และพฒันาบคุลากร 
 การก าหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธ์การฝึกอบรม 
 การวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนา 
 การก าหนดหลกัสูตรฝึกอบรม และพัฒนา  
 การจัดท าแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบคุคล (IDPs) 
 การจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล (IDP) ให้เป็นคนท่ี “ดีและเก่ง” 
 การประเมินหาช่องว่างความสามารถ (CGA) 
 การประเมิน และการติดตามผลการฝึกอบรม และพัฒนา 
 ขั้นตอนการจัดท า Training Road Map 
 การเช่ือมโยง Training Road Map กับระบบการบริหารบคุลากร 
 Workshop  : การแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ของนักจดัฝึกอบรม 
 สรุปทบทวน ความเข้าใจ และตอกย า้หลกัการส าคัญในแต่ละบริบท 

 

ผู้ เข้าฝึกอบรม  เหมาะส าหรับพนักงานทุกระดับในองค์กรในฝ่ายทรัพยากรบคุคล (HR) 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 

โอนเงนิเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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