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“Professional Training Officer”
นักจัดฝึ กอบรมอย่ างมืออาชี พ
วันที่ 27-28 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
@ Grand Sukhumvit Hotel สุ ขุมวิท 4-6 กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

Promotion สมัคร 2 ท่ านลดเหลือท่ านละ 6,800 บาท
(ราคาปกติท่านละ 7,800 บาท)

วิทยากร : อาจารย์ พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล
หลักการและเหตุผล
งานฝึ กอบรมในปั จจุบันถือเป็ นสิ่ งสาคัญไม่ น้อยไปกว่ างานทางด้ านอื่น ๆ ขององค์ กร เมื่อทุนมนุษย์ หรื อ
“บุคลากร” ถือได้ ว่าเป็ นสิ่ งสาคัญอย่ างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์ กรให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ บน
การแข่ งขันอันเข้ มข้ นในปั จจุบัน
ดังนั้น “นักฝึ กอบรม” จึงจาเป็ นอย่ างยิ่งต่ อองค์ กรในยุคปั จจุบัน โดยในหลักสูตรนีจ้ ะเป็ นการนาเอาทั้ง
“ศาสตร์ และ ศิลป์ ” ที่เกี่ยวข้ องกับงานฝึ กอบรม โดยเฉพาะนักฝึ กอบรมที่ดีนั้น ควรมีคุณสมบัติอย่ างไร เพื่อให้ งาน
ฝึ กอบรมขององค์ กรมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุด และ สามารถยกระดับบุคลากรภายในองค์ กรให้ ปฏิ บัติงานต่ าง ๆ ได้ อย่ าง
เต็มประสิ ทธิ ภาพเพื่อความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจขององค์ กร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ตระหนักรู้ และ เข้ าใจถึงความสาคัญของงานฝึ กอบรมขององค์ กรอย่ างถ่ องแท้
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ ถึงกระบวนการขัน้ ตอนของการฝึ กอบรมในองค์ กร และ สามารถดาเนินงาน
ฝึ กอบรมได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ ทักษะที่จาเป็ นของงานฝึ กอบรม โดยเฉพาะการติดต่ อประสานงานกับวิทยากร
หรื อ หน่ วยงานบริ การฝึ กอบรม เพื่อให้ การจัดฝึ กอบรมนั้นเป็ นไปอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ และ เกิดคุณค่ าใน
การฝึ กอบรมสูงสุด
4. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ นาเอากลยุทธ์ เทคนิควิธี และ เคล็ดลับต่ าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ ตรงของทางวิทยากร
นาไปปรั บประยุกต์ ใช้ งานการทางานฝึ กอบรมของตนได้ อย่ างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และ สามารถพัฒนางาน
พัฒนาตนให้ องค์ กรได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุดต่ อไป
ระยะเวลาการฝึ กอบรม

2 วัน (09.00-16.-00 น.)
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จานวนผู้เข้ าฝึ กอบรม

ไม่ เกิน 15 ท่ าน/รุ่ น

ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม

บุคลากรในสายงานฝึ กอบรม, งานบุคคล ทุกระดับ และ ผู้ที่ต้องการเรี ยนรู้ พัฒนาตนเอง

รูปแบบในการฝึ กอบรม

เป็ นการฝึ กอบรมโดยให้ ผ้ เู ข้ ารั บการฝึ กอบรมเป็ นศูนย์ กลางแห่ งการเรี ยนรู้ เน้ น
การบรรยายสลับกับการทา Workshop (Lecture 70 % Workshop 30 %) เพื่อ
เสริ มสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ พร้ อมการนาไปต่ อยอดเพื่อการปฏิ บัติได้ อย่ าง
มีประสิ ทธิ ภาพสูงสุด

วิธีการฝึ กอบรม

การบรรยายแบบมีส่วนร่ วม (Lecture) / การอบรมเชิ งปฏิ บัติการ (Workshop) /
กิจกรรมฝึ กปฏิ บัติ (Practice) / กรณี ศึกษา (Case Study) /
การวิเคราะห์ บคุ ลิกลักษณะเป็ นรายบุคคลพร้ อมข้ อแนะนาเพื่ อการพัฒนา (Coaching) /

การแบ่ งปั นประสบการณ์ ตรงจากทางวิทยากร (Show & Share)
กาหนดการฝึ กอบรม/สัมมนา :
วันแรก ช่ วงเช้ า
 ความสาคัญ และขอบเขตของงานด้ านการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
- แนวคิดทั่วไป และความสาคัญของการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ที่มีต่อองค์ การ
- ความหมาย และความสาคัญของคาว่ า “ทุนมนุษย์ ” กับ “การจัดการความรู้ ”
 ผู้รับผิดชอบเกีย่ วข้ องในการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ในองค์ การ
- นักฝึ กอบรม กับ เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม แตกต่ างกันอย่ างไร ? (ขอบเขต และ บทบาทหน้ าที่ )
- คุณสมบัติต่าง ๆ ที่นักจัดฝึ กอบรมยุคใหม่ พึงมี และต้ องรู้ ?
- ทักษะการสื่ อสารสาหรั บนักจัดฝึ กอบรม และ การพูดในที่สาธารณะชน (สาหรั บพิธีกร)
ช่ วงบ่ าย
 การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ โดยการฝึ กอบรม (กระบวนการ และการดาเนินงานพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ )
1) การหาความจาเป็ นในการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ (Training Needs Analysis)
- การค้ นหาความต้ องการในการจัดการฝึ กอบรมที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2) การวางแผนการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ (Human Resource Planning/Training Road map)
- การวิเคราะห์ ปัจจัยแวดล้ อมในการวางแผนพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ โดยการฝึ กอบรม
- การวิเคราะห์ โครงการและแผนงานการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ โดยการฝึ กอบรม
- การจัดทาแผนการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ โดยการฝึ กอบรม (ระยะสั้น/ระยะยาว)
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วันทีส่ อง ช่ วงเช้ า
3) การคัดเลือก ออกแบบ และดาเนินกิจกรรมการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ (Training Process)
- การจัดทาโครงการ/หลักสูตรการฝึ กอบรม
- การดาเนินงานจัดฝึ กอบรม
a) ขัน้ ตอนการเตรี ยมงาน (การประสานงานภายในองค์ การ)
b) การเชิ ญวิทยากรฝึ กอบรม (หลักปฏิ บัติ และ ข้ อพึงระวัง)
c) การกล่ าวเปิ ด/ปิ ดการฝึ กอบรม
4) การประเมินผลการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ (Training Evaluation)
- การประเมินผลการฝึ กอบรม และการติดตามผลการฝึ กอบรม
ช่ วงบ่ าย
 เคล็ดไม่ ลับการทางานฝึ กอบรมให้ ประสบความสาเร็จ
- Workshop : การฝึ กปฏิ บัติ (จัดทาแผนงานนาเสนอ และการเสริ มทักษะเป็ นรายบุคคล)
- ปั ญหา และอุปสรรคในการจัดการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ในองค์ การ
- บทสรุ ปการฝึ กอบรม และ เคล็ดลับการทางานด้ านฝึ กอบรมให้ ประสบความสาเร็ จ

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาปกติ

7,800

546

234

8,112

สมัคร 2 ท่าน ๆ ละ

6,800

476

204

7,072

สารองทีน่ ั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 090-645-0992 , 089-606-0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
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(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่ านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีทที่ ่ านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรือหากท่ านยังไม่
ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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