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ในปัจจุบันหน่วยงานหลายแหง่ ไมว่า่จะเป็นภาครัฐหรอืเอกชนตา่งมุง่ใหค้วามสําคัญและเห็นถงึความสําคัญของการพัฒนา
บคุลากร การจัดฝึกอบรมจงึมคีวามสําคัญอยา่งยิง่ในหนว่ยงานตา่งๆ ดังนัน้เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรมหรอืผูเ้กีย่วขอ้งกับโครงการ
ฝึกอบรมตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในการวางแผน การจดัทําหลักสตูร การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม การประสานงาน 
ฯลฯรวมถงึการบรหิารงานฝึกอบรมใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ฉะนัน้เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรมจงึจําเป็นตอ้งมกีารพัฒนาใหม้ี
ทักษะมคีวามชํานาญในการปฏบัิตหินา้ทีเ่พือ่เกดิประสทิธผิลของงานอบรมทีต่นรับผดิชอบสงูสดุ 
 
วตัถปุระสงคแ์ละประโยชนท์ีผู่เ้ขา้รว่มสมัมนาจะไดร้บั 
 
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการบรหิารงานฝึกอบรมสาํหรับเจา้หนา้ทีฝึ่กอบรมอยา่งมอื

อาชพี 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการดาํเนนิงานอบรมใหส้ําเร็จตามเป้าหมายองคก์ร 
3. เพือ่ใหม้แีนวทางการทํางานฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรอยา่งถกูหลกัการและเป็นขัน้ตอน 
 

หวัขอ้การสมัมนา    

1. บทบาทของเจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม 
2. ทักษะทีจํ่าเป็นสาํหรับผูด้าํเนนิการฝึกอบรม 
3. การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ในวธิตีา่งๆ 
4. เทคนคิการพูดทีจํ่าเป็นสาํหรับเจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม เชน่ 

- การกลา่วเปิด/ปิดการอบรม 
- การกลา่วแนะนําวทิยากร/ขอบคณุวทิยากร 
- การชีแ้จงรายละเอยีดการอบรม 

5. การประสานงานและมารยาททีด่ใีนการตดิตอ่วทิยากร 
6. การจัดเตรยีมสถานที ่รูปแบบการจัดหอ้งอบรม 
7. การเลอืกใชโ้สตทัศนูปกรณ์/สือ่และเกมทีใ่ชใ้นการอบรม 
8. การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในการฝึกอบรม 
9. การวางแผนและการจัดทํางบประมาณการฝึกอบรม 
10. การกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการฝึกอบรม 
11. การออกแบบหลกัสตูรฝึกอบรมใหต้รงกบัความจําเป็น 
12. การคดัเลอืกวทิยากร 
13. การนําเสนอโครงการตอ่วทิยากร 
14. การดาํเนนิการจัดฝึกอบรม (Training Management) 

- การเตรยีมการกอ่นการอบรม 
- การจัดกําหนดการอบรม 
- การอาํนวยการระหวา่งอบรม 

15. การประเมนิผลการฝึกอบรมและตดิตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation) 
- ความสาํคญัและประโยชนใ์นการประเมนิผลการฝึกอบรม 
- วธิกีารทีเ่หมาะสมในการตดิตามผลและประเมนิผลการฝึกอบรม 
- เครือ่งมอืทีน่ยิมใชใ้นการวดัและประเมนิผลการฝึกอบรม 
- แบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการฝึกอบรม 
- รายงานผลการฝึกอบรมใหผู้บ้รหิารอยา่งไร 

16. ปัญหาขอ้ควรระวัง และการแกปั้ญหางานอบรมในองคก์ร 

โครงการฝึกอบรมหลกัสตูร 
ทกัษะเจา้หนา้ทีฝึ่กอบรมมอือาชพี 

Skills for Training Officer 
วนัที ่6 กรกฎาคม 2565 

เวลา 09.00-16.00  Venue : Novotel Bangkok Hotel Sukhumvit20 
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วทิยากร  ดร.พพัิฒนพ์ล  เพ็ชรเทีย่ง 
- ทีป่รกึษาดา้นพัฒนาบคุลากร 
อดตีทีป่รกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร กลุม่บรษัิท Adecco 
- ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม และการพัฒนาบคุลากร กลุม่บรษัิท คงิ 
เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล กรุ๊ป จํากัด 
 
วิธีการฝึกอบรม – สมัมนา 

เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลี ่

ประสบการณ์ร่วมกนั (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ประกอบดว้ย 

 การบรรยาย   กจิกรรม และเกม   การแสดงออก-กลุ่มสมัพนัธ ์  การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ 
 

 

อตัราคา่ลงทะเบยีน/ทา่น (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 
คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

   คา่สมัมนา ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

สมคัร 2 ทา่นๆ ละ 3,500 245 (105) 3,640 
การชําระเงนิ: 

1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจ่ีาย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จ่าย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 

ตดิตอ่: คณุอรัญญา  
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
 

 

 

  
กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลชูั่น  

เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

พัฒนาทักษะเจา้หนา้ทีฝึ่กอบรมมอือาชพี 
 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 
   
บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์___________________________TAX ID__________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์___________________ต่อ_______ 

   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

 

หมายเหตุ   

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD

