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พร้อมรับใบวฒุิบัตรฟรีทุกท่ีน่ัง!!! >> เลือก Online/Onsite 
  

หลกัสตูร ทกัษะการจดัการ ส าหรบัเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมมืออาชีพ 
 Professional Training Officer Skills 

 

 วันอังคารท่ี 6  ธันวาคม  2565   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ** สถานที่อาจมีการเปลีย่นแปลง 

  
 

รบัส่วนลดพิเศษ  สมคัร 3 ท่านเขา้ฟรเีพิ่ม 1 ท่านทนัที !!! 

วิทยากร :  ดร.พพิฒัน์พล  เพช็รเที่ยง (อ.ปีเตอร์ / ดร.ป๊ีด) 
 

วตัถปุระสงค ์
   1. มุง่เน้นใหผู้บ้รหิารงานฝึกอบรมจะจดัหลกัสตูรใหน่้าสนใจอยา่งไร 

2. เพือ่ใหใ้หท้ราบถงึการประสานงานทีด่รีะหว่างผูบ้รรยาย และผูเ้ขา้อบรม 
3. เพือ่ใหท้ราบและเตรยีมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลงัการอบรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4. ผูบ้รหิารงานฝึกอบรมสามารถวางแผนโครงการและประเมนิผลการอบรมไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

 
หวัข้อการอบรม 
          1. บทบาทของเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมกบัแนวทางการจดัการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
            2. ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ด าเนินโครงการฝึกอบรม 
            3. การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ด้วยวิธีการต่างๆ 
            4. เทคนิคการพดูท่ีจ าเป็นส าหรบัเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมมืออาชีพ 
                - การกล่าวทกัทายและการสรา้งบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม 

      - การกล่าวเปิดการอบรม 
                - การกล่าวแนะน าวทิยากร 
                - การกล่าวขอบคุณวทิยากร  
                - การกล่าวปิดการอบรม 
         5. การประสานงานและมารยาทท่ีดีในการติดต่อวิทยากรและผู้เช่ียวชาญ 
            6. การเลือกใช้ส่ือและเกมเพ่ือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการฝึกอบรม 
            7. การวางแผนโครงการและการค านวณงบประมาณการฝึกอบรม 
            8. การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการฝึกอบรม 
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            9. การออกแบบหลกัสตูรฝึกอบรมให้ตรงกบัความจ าเป็น 
            10. การคดัเลือกวิทยากรให้เหมาะสมกบัโครงการฝึกอบรมและพฒันา 
            11. การขอค าแนะน า ค าปรึกษาและการน าเสนอโครงการต่อวิทยากร 
            12. การด าเนินการจดัฝึกอบรม (Training Management) 
                 - การเตรยีมการก่อนการอบรม 
                 - การอ านวยการระหว่างอบรม 
       - การจดัการหลงัการฝึกอบรม 
            13. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation) 
                  - ความส าคญัและประโยชน์ในการประเมนิผลการฝึกอบรม 
                  - วธิกีารทีเ่หมาะสมในการตดิตามผลและประเมนิผลการฝึกอบรม 
                  - เครื่องมอืทีน่ิยมใชใ้นการวดัและประเมนิผลการฝึกอบรม 
                  - แบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการฝึกอบรม 
                  - สถติขิ ัน้พืน้ฐานและจ าเป็นส าหรบัการประเมนิผลการฝึกอบรม 
                  - รายงานผลการฝึกอบรมใหผู้บ้รหิารอยา่งไร  
            14. ปัญหาขอ้ควรระวงั และการแก้ปัญหางานอบรมในองคก์ร 
 
วิธีการฝึกอบรม – สมัมนา 

เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ร่วมกนั (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ประกอบดว้ย 

 การบรรยาย    กจิกรรม และเกม      การแสดงออก 
 กลุ่มสมัพนัธ ์  การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ  

 
วิทยากรน าการสมัมนา 

ดร.พิพฒัน์พล  เพช็รเท่ียง (อ.ปีเตอร/์ดร.ป๊ืด) 
▪ Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER 
▪ ทีป่รกึษาพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ร : DE WISDOM Training Institute 
▪ ทีป่รกึษาอสิระพฒันาพนกังานขายและพนกังานสมัพนัธล์กูคา้ดว้ยกระบวนการ 

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center 
▪ ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบหลกัสตูร และเครื่องมอืส าหรบัการพฒันาบุคลากรมากกว่า 10 ปี 

 
อดีตท่ีท างาน  

▪ ทีป่รกึษาอาวุโสดา้นพฒันาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)  
▪ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.) 
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▪ ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน) 
▪ ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารสว่นหน้า และผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel 

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok 
การศึกษา 

  - ปรญิญาเอก สาขาพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

   ช่ือเร่ืองดษุฎีนิพนธ ์การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการสอนงานของหวัหน้างานในโรงงานอเิลก็ทรอนิกสไ์ทย 
   A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries. 

- ปรญิญาโท สาขาการศกึษาเพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  - ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (ENGLISH COMMUNICATION ART) 
    มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์ 

  ศิษยเ์ก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวลันพรตัน์เชดิชเูกยีรต ิประเภทผูใ้หบ้รกิารสงัคม 
  Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA 
  Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer 

    DDI-Development Dimensions International (Thailand) 
    Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY  

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ขนมเบรค ชา กาแฟ  2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
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รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
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