
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

ทกัษะการจดัการสาํหรบัเจา้หนา้ที�ฝึกอบรมมอือาชพี 
Professional Training Officer Skills 

 
วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืNอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืNอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ประสบการณท์ํางาน ทีNปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 

บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตี, ฟร ีจํากดั (พฒันาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 
- ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 

และการพฒันาบคุลากร กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นช ั�นแนล กรุ๊ป จํากดั 
 
 

17 มถินุายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีNจัดอบรมอาจเปลีNยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
วตัถปุระสงค ์
   1. มุง่เนน้ใหผู้บ้รหิารงานฝึกอบรมจะจดัหลักสตูรใหน่้าสนใจอยา่งไร 

2. เพืNอใหใ้หท้ราบถงึการประสานงานทีNดรีะหวา่งผูบ้รรยาย และผูเ้ขา้อบรม 
3. เพืNอใหท้ราบและเตรยีมการกอ่นฝึกอบรม ระหวา่งอบรมและหลังการอบรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4. ผูบ้รหิารงานฝึกอบรมสามารถวางแผนโครงการและประเมนิผลการอบรมไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 
 

ประเด็นการสมัมนา 
           1. บทบาทของเจา้หนา้ที�ฝึกอบรมกบัแนวทางการจดัการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
            2. ทกัษะที�จาํเป็นสาํหรบัผูด้ําเนนิโครงการฝึกอบรม 
            3. การหาความจาํเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ดว้ยวธิกีารตา่งๆ 
            4. เทคนคิการพดูที�จําเป็นสําหรบัเจา้หนา้ที�ฝึกอบรมมอือาชพี 
                - การกลา่วทักทายและการสรา้งบรรยากาศกอ่นเปิดการโครงการฝึกอบรม 

      - การกลา่วเปิดการอบรม 
                - การกลา่วแนะนําวทิยากร 
                - การกลา่วขอบคณุวทิยากร  
                - การกลา่วปิดการอบรม 
           5. การประสานงานและมารยาทที�ดใีนการตดิตอ่วทิยากรและผูเ้ชี�ยวชาญ 
            6. การเลอืกใชส้ ื�อและเกมเพื�อการแกป้ญัหาเฉพาะหนา้ระหวา่งการฝึกอบรม 
            7. การวางแผนโครงการและการคํานวณงบประมาณการฝึกอบรม 
            8. การกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการฝึกอบรม 
            9. การออกแบบหลกัสตูรฝึกอบรมใหต้รงกบัความจําเป็น 
            10. การคดัเลอืกวทิยากรใหเ้หมาะสมกบัโครงการฝึกอบรมและพฒันา 
            11. การขอคําแนะนํา คําปรกึษาและการนําเสนอโครงการตอ่วทิยากร 
            12. การดาํเนนิการจดัฝึกอบรม (Training Management) 
                 - การเตรยีมการกอ่นการอบรม 
                 - การอํานวยการระหวา่งอบรม 
        - การจัดการหลังการฝึกอบรม 
            13. การประเมนิผลการฝึกอบรมและตดิตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation) 
                  - ความสําคัญและประโยชนใ์นการประเมนิผลการฝึกอบรม 
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                  - วธิกีารทีNเหมาะสมในการตดิตามผลและประเมนิผลการฝึกอบรม 
                  - เครืNองมอืทีNนยิมใชใ้นการวัดและประเมนิผลการฝึกอบรม 
                  - แบบฟอรม์ทีNใชใ้นการประเมนิผลการฝึกอบรม 
                  - สถติขิั _นพื_นฐานและจําเป็นสําหรับการประเมนิผลการฝึกอบรม 
                  - รายงานผลการฝึกอบรมใหผู้บ้รหิารอยา่งไร  
            14. ปญัหาขอ้ควรระวงั และการแกป้ญัหางานอบรมในองคก์ร 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 17 มถิุนายน 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 2 มถิุนายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 
บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีN 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีN 014-2-63503-8 

          ชืNอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิNง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีN จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีN 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืNอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืNอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัNงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิNง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีN จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีNจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีNไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิNง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีN จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม , สมัมนา, เจา้หนา้ที�ฝึกอบรม, การจดัการฝึกอบรม, การฝึกอบรม, ฝึกอบรม, Profession, Training ทกัษะการจดัการ, การจดัการ 


