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หลกัสตูร  กลยทุธ์การเป็นนกัจัดฝึกอบรมมืออาชีพท่ีองคก์รตอ้งการ      

  The Professional Organizer that Organization Need Strategy 

   

วนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@Arize Hotel  ซอยสขุมุวิท 26  ใกล ้BTS พรอ้มพงษ ์ กทม.  ** สถานที่ อาจมกีารเปล่ียนแปลง **   

 

 

Promotion  สมคัร 3x3,300 บาทเท่านัน้ !!!   
(ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

 

วทิยากร อาจารยส์กิุจ  ตรียทุธวฒันา 

 

ท่ีมาของหลักสูตร 

ความส าเร็จในการพฒันาบคุลากร มีสว่นผลกัดนัใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จในลกัษณะมีทิศทางการ

เจริญเตบิโตแบบยัง่ยืนและถาวร เพราะบคุลากรเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในความส าเร็จดงักลา่วนัน้ การท่ี

บคุลากรในองคก์รมีการฝึกอบรม มีการพฒันา และมีศักยภาพหรือขดีความสามารถท่ีเพิ่มขึน้อย่างสม า่เสมอ 

จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีเคร่ืองมือในการวางแผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงนกัจดัฝึกอบรมมืออาชีพท่ีองคก์รตอ้งการจะตอ้งมีการการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยทุธ ์เพื่อให้

ไดม้าซ่ึงการจดัท าแผนฝึกอบรมและพฒันารายบคุคล รวมถึงการเชื่อมโยง Training Road Map กบัระบบ

การบริหารบคุลากร สิ่งตา่งๆเหลา่นีเ้ป็นแนวทาง วิธีการ และระบบในการบริหารบคุลากรในเชิงปฏิบตัท่ีิจะ

ตอบโจทยใ์นการวางแผนเพื่อพฒันาบคุลากรไดน้ัน่เอง         

สิ่งท่ีไดร้บัจากการฝึกอบรม 

    1. ไดเ้รียนรูแ้ละมีความเขา้ใจหลกัการ แนวคิด ตลอดจนการพฒันาระบบที่จ าเป็นในการ        

 วางแผนพฒันาบคุลากร 

    2. สามารถน าหลกัการแนวคิด วิธีการของการจดัท าแผนฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร ไปใชใ้น เชิง

ปฏิบตัไิดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    3. เขา้ใจในกลยทุธก์ารเป็นนกัจดัฝึกอบรมท่ีองคก์รตอ้งการไดอ้ย่างเป็นมืออาชีพ 

วิธีการฝึกอบรม 

     1. การบรรยาย  

     2. อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

     3. ฝึกปฏิบตั ิ  

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

    

หวัขอ้บรรยาย 
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 HRD จะดีได ้การจดัท าแผนการฝึกอบรมและพฒันา ตอ้งโดนใจ 

 คนท่ี “ดีและเกง่” พิจารณาจากอะไร และอย่างไร ? 

           Workshop : ปัญหาท่ีเกิดข้ึนของนกัจดัฝึกอบรม  

 ท าไมการก าหนด Competency ร่วมกนัถึงเป็นวัตถปุระสงคอ์งคก์ร 

 การวางแนวทางการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

 วงจรการฝึกอบรม และพฒันาบคุลากร 

 การก าหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธก์ารฝึกอบรม 

 การวิเคราะหห์าความจ าเป็นในการฝึกอบรม และพฒันา 

 การก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรม และพฒันา  

 การจดัท าแผนการฝึกอบรมและพฒันารายบคุคล (IDPs) 

 การจดัท าแผนพฒันารายบคุคล (IDP) ใหเ้ป็นคนท่ี “ดีและเกง่” 

 การประเมินหาชอ่งว่างความสามารถ (CGA) 

 การประเมิน และการตดิตามผลการฝึกอบรม และพฒันา 

 ขัน้ตอนการจดัท า Training Road Map 

 การเชื่อมโยง Training Road Map กบัระบบการบริหารบคุลากร 

 Workshop  : การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนของนกัจดัฝึกอบรม 

 สรปุทบทวน ความเขา้ใจ และตอกย า้หลกัการส าคญัในแตล่ะบริบท 

 

ผ ูเ้ขา้ฝึกอบรม  เหมาะส าหรบัพนกังานทกุระดบัในองคก์รในฝ่ายทรพัยากรบคุคล (HR) 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม  1  วนั  เวลา  09.00-16.00 น. 
 

 

ค่าใชจ่้ายในการอบรมหักลดหยอ่นภาษีได ้200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารวา่ง 2 ม้ือ อาหารกลางวนัและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

3 % 

ราคาสทุธิ 

ราคาปกติท่านละ   3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

 

ส ารองท่ีนั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมไดท่ี้  

 

คณุธนนันท์     0906450992 , 0896060444,  คณุอิศราภรณ์  089 773 7091 

Line :  hrdzenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
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วธีิการช าระเงิน  

เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษทั ศนูยส์่งเสริมและพฒันาทรพัยากรมนษุย ์จ ากดั 

โอนเงินเขา้บญัชีนาม  บริษทั ศนูยส์่งเสริมและพฒันาทรพัยากรมนษุย ์จ ากดั  

>> ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซ็นทรลัพลาซาลาดพรา้ว บญัชีออมทรพัย ์ เลขท่ี  206-237-

1740 

(กรณุาส่งส าเนาใบฝากเงิน พรอ้มใบสมคัรมายงับริษทัเพ่ือยนืยนัการช าระเงิน และใชเ้ป็นหลกัฐาน

การสมคัรทางอีเมล ์ : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผูเ้ขา้อบรมรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินขา้มจังหวดั)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแจง้ยกเลิก: 1. ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนั

งาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

2. กรณีท่ีท่านแจง้ยกเลิกก่อนวนัสมัมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ รอ้ย

ละ 30 ของค่าสมคัร  

3.และในกรณีท่ีท่านยกเลิกในวนัสมัมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมคัรมาแลว้   บริษทัฯจะไม่คืนเงินใด 

ๆ  ทัง้สิ้น   หรือหากท่านยงัไม่ช าระค่าสมัมนา  ทางบริษทั ตอ้งขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  

ทนัที    

 

ตอ้งการจัดอบรมรปูแบบ In-house  Training  ภายในองคก์ร   

 

ติดต่อคณุจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

 
 
 
 

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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