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“Professional Training Officer” 
นักจัดฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ 

วนัท่ี 27-28 เมษายน 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@ Grand Sukhumvit  Hotel  สุขุมวิท  4-6  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   
 

Promotion  สมัคร 2 ท่านลดเหลอืท่านละ  6,800 บาท  

(ราคาปกติท่านละ  7,800 บาท) 

วิทยากร : อาจารย์พสิษฐ์ิ  เรืองวิริยะกลุ 
 หลักการและเหตุผล 
 งานฝึกอบรมในปัจจุบันถือเป็นส่ิงส าคัญไม่น้อยไปกว่างานทางด้านอ่ืน ๆ ขององค์กร เม่ือทุนมนุษย์ หรือ 
“บุคลากร” ถือได้ว่าเป็นส่ิงส าคัญอย่างย่ิงในการขบัเคล่ือนองค์กรให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บน
การแข่งขนัอันเข้มข้นในปัจจุบัน 

 ดังนั้น “นักฝึกอบรม” จึงจ าเป็นอย่างย่ิงต่อองค์กรในยคุปัจจุบัน โดยในหลักสูตรนีจ้ะเป็นการน าเอาท้ัง 
“ศาสตร์ และ ศิลป์” ท่ีเก่ียวข้องกับงานฝึกอบรม โดยเฉพาะนักฝึกอบรมท่ีดีนั้น ควรมีคุณสมบัติอย่างไร เพ่ือให้งาน
ฝึกอบรมขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด และ สามารถยกระดับบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่าง
เตม็ประสิทธิภาพเพ่ือความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจขององค์กร 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ และ เข้าใจถึงความส าคัญของงานฝึกอบรมขององค์กรอย่างถ่องแท้ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงกระบวนการขัน้ตอนของการฝึกอบรมในองค์กร และ สามารถด าเนินงาน

ฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะท่ีจ าเป็นของงานฝึกอบรม โดยเฉพาะการติดต่อประสานงานกับวิทยากร 

หรือ หน่วยงานบริการฝึกอบรม เพ่ือให้การจัดฝึกอบรมนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เกิดคุณค่าใน
การฝึกอบรมสูงสุด 

4. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้น าเอากลยทุธ์ เทคนิควิธี และ เคลด็ลับต่าง ๆ รวมท้ังประสบการณ์ตรงของทางวิทยากร 
น าไปปรับประยกุต์ใช้งานการท างานฝึกอบรมของตนได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ และ สามารถพัฒนางาน 
พัฒนาตนให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

ระยะเวลาการฝึกอบรม  2 วนั (09.00-16.-00 น.) 
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จ านวนผู้เข้าฝึกอบรม  ไม่เกิน 15 ท่าน/รุ่น 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  บคุลากรในสายงานฝึกอบรม, งานบคุคล ทุกระดับ และ ผู้ ท่ีต้องการเรียนรู้พัฒนาตนเอง 

 

รูปแบบในการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เน้น
การบรรยายสลับกับการท า Workshop (Lecture 70 %  Workshop 30 %) เพ่ือ
เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ พร้อมการน าไปต่อยอดเพ่ือการปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

วิธีการฝึกอบรม   การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Lecture) / การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) / 
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Practice) / กรณีศึกษา (Case Study) /  
การวิเคราะห์บคุลิกลกัษณะเป็นรายบคุคลพร้อมข้อแนะน าเพ่ือการพัฒนา (Coaching) / 

การแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากทางวิทยากร (Show & Share)  

ก าหนดการฝึกอบรม/สัมมนา :  

วันแรก ช่วงเช้า  
 ความส าคัญ และขอบเขตของงานด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

- แนวคิดท่ัวไป และความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อองค์การ 
- ความหมาย และความส าคัญของค าว่า “ทุนมนุษย์” กับ “การจัดการความรู้” 

 ผู้รับผิดชอบเกีย่วข้องในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
- นักฝึกอบรม กับ เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างไร ? (ขอบเขต และ บทบาทหน้าท่ี) 
- คุณสมบัติต่าง ๆ ท่ีนักจัดฝึกอบรมยคุใหม่พึงมี และต้องรู้ ? 
- ทักษะการส่ือสารส าหรับนักจัดฝึกอบรม และ การพูดในท่ีสาธารณะชน (ส าหรับพิธีกร) 

ช่วงบ่าย 

 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม (กระบวนการ และการด าเนินงานพฒันาทรัพยากรมนุษย์) 
1) การหาความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Training Needs Analysis) 

- การค้นหาความต้องการในการจัดการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ 
2) การวางแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning/Training Road map) 

- การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม 
- การวิเคราะห์โครงการและแผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม 
- การจัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม (ระยะส้ัน/ระยะยาว) 
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วันทีส่อง ช่วงเช้า  
3) การคัดเลือก ออกแบบ และด าเนินกจิกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Training Process) 

- การจัดท าโครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม 
- การด าเนินงานจัดฝึกอบรม  

a) ขัน้ตอนการเตรียมงาน (การประสานงานภายในองค์การ) 
b) การเชิญวิทยากรฝึกอบรม (หลักปฏิบัติ และ ข้อพึงระวงั) 
c) การกล่าวเปิด/ปิดการฝึกอบรม 

4) การประเมินผลการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (Training Evaluation) 
- การประเมินผลการฝึกอบรม และการติดตามผลการฝึกอบรม 

ช่วงบ่าย 
 เคล็ดไม่ลับการท างานฝึกอบรมให้ประสบความส าเร็จ 

- Workshop : การฝึกปฏิบัติ (จัดท าแผนงานน าเสนอ และการเสริมทักษะเป็นรายบุคคล) 
- ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
- บทสรุปการฝึกอบรม และ เคลด็ลับการท างานด้านฝึกอบรมให้ประสบความส าเร็จ 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบตัร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติ  7,800 546 234 8,112 

สมัคร 2 ท่าน ๆ ละ 6,800 476 204 7,072 

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

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com


www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444 
 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพทุธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 

 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่
ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

 
 

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 


