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หลักการและเหตุผล


การฝกอบรม (Classroom Training หรือ
Training) เปนเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญนําไปสูการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งเครื่องมือนี้บอยครั้งที่ผูบริหารและพนักงานมัก
คิดถึงและเลือกเครื่องมือการฝกอบรมเปนอันดับแรก

ถึงแมวาเครื่องมือ Training ไดถูกกําหนดขึ้นเปนอันดับ
มอบวุฒิบัตร
ต
น ๆ แตพบวาการกําหนดหลักสูตรใหสอดคลองและเหมาะสม
กลุมเปาหมาย
กับความจําเปนที่แทจริงของพนักงานยังไมชัดเจนเทาที่ควร
หนวยงาน HR ที่ตองทําหนาที่จัดหลักสูตร
และผลที่ตามก็คือการออกแบบหลักสูตรและการจัดทําแผนการ
ฝกอบรม
อบรมใชไมไดผล ผูเ รียนไมตระหนักถึงความสําคัญทีจ่ าํ เปนจริง ๆ
ผูที่ดูแลรับผิดชอบงานฝกอบรมของหนวยงาน
ในการเขาอบรม สงผลใหการจัดอบรมไมเปนไปตามแผน หรือ
จัดแลวไดผลที่ไมคุมคากับงบประมาณที่เสียไป
วิทยากร

นอกจากนี้ปญหาที่พบในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดฝกอบรมก็
คือ การขาดความเปนมืออาชีพในการบริหารหลักสูตรฝกอบรม
ดร.อาภรณ ภูวิทยพันธุ
ที
่จัดขึ้น การขาดความพรอมในการจัดอบรม สงผลใหผูเรียน
 วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหารและ
และผูสอนขาดสมาธิในการสอน / การเรียนรู
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย


รวมถึงการไมมีวิธีการประเมินผลการฝกอบรมที่ชัดเจนและ
 ผูเขียนหนังสือ Training Series 1-4 และ เขียนหนังสือการ
เห
เหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรฝกอบรมที่จัดขึ้น การประเมิน
บริหารและ
ารและพั
ะพัฒนาทรัพยา
ยากรมนุ
ากรมนุษษยยสมัยใหมเกือบ 40 เลม
ผผลการฝกอบรมเปนการวัดเพียงแคการรับรูหรือความรูสึกพอใจ
ไไมพอใจของผูเรียนเทานั้น ไมสามารถวัดถึงผลสัมฤทธิ์ของการ
จัดฝกอบรมที่แทจริง

หหลักสูตร Training Officer (TO) ภาคปฏิบตั จิ งึ มุง เนนออกแบบขึน้
เพื่อชวยใหการบริหารหลักสูตรฝกอบรมมีความเปนมืออาชีพ
เพ
โโดยคาดหวังวาผูเรียนจะนําแนวคิดที่ไดจากการเขาอบรมไป
ปปรับใชกับกระบวนการจัดอบรมของแตละองคการ ซึ่งผลลัพธที่
เกิดขึ้นคือการชวยกันยกระดับคุณภาพของบุคลากรในองคการ
ใใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาคปฏิบัติ

รุนที่ 10

พิ
พเิ ศษ
ศษ ผูเขขาอ
าาออบรมทุ
อบร
บรมท
มทุกุ ททาน
าานนจะได
นจะ
จะได
ไดดร ับหนังสือ Training Series
Seeries
1-4 ตั้งแตการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม การ
ออกแบบโปรแกรมฝกอบรม การจัดหลักสูตร และการ
ประเมินผลการฝกอบรมบนพื้นฐาน Competency รวม 4 เลม
ราคา 740 บาท ฟรี เขียนโดย ดร. อาภรณ ภูวิทยพันธุ

วัน เวลา และสถานที่

วันเสารที่ 2 และวันจันทรที่ 4
กันยายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม อมารี บูเลอวารด (สุขุมวิท ซอย 5)

อัตราคาอบรมทานละ
บุคคลทัว่ ไป 7,000 บาท +VAT 490 รวม 7,490 บาท /สมาชิก 6,000 บาท +VAT 420 รวม 6,420 บาท

Series
ครึ่งวัน
เชา
Series 1

ครึ่งวัน
บาย
Series 2

รายละเอียด
วันเสารที่ 2 กันยายน 2560

ผลลัพธที่ได

Series

รายละเอียด
ผลลัพธที่ได
วันจันทรที่ 4 กันยายน 2560
Training Needs
 การเตรียม
 แนวทางการ
ครึ่งวัน Training Implementation
 ความหมายของ Training และ Development
ความพรอม.
กําหนดเกณฑ เชา  ความหมายและความสําคัญของ Training
 ความสําคัญของ Training
ในการจัด
(คาความ
Series 3 Implementation
 4 วงจรหลักของ Professional Training Management
อบรม : กอน/
คาดหวังใน
 สิ่งที่ตองพิจารณาสําหรับวงจร Training
 ขั้นตอน Training Needs
Implementation
ระหวาง/หลัง
การอบรม)
 การกําหนดคาความคาดหวัง
 ชวงกอนการจัดอบรม
อบรม
 เทคนิคการ
- ขอมูลองคกร
 ชวงระหวางการจัดอบรม
 Check List
สัมภาษณ/
- ขอมูลหนวยงาน
 ชวยหลังการจัดอบรม
เตรียมความ
ออกแบบ
- ขอมูลตําแหนงงาน
 การจัดเตรียม Check List เพื่อเตรียมความพรอม
พรอมในการ
ประเมินเพื่อ
 การกําหนดแนวทางการหาความจําเปนในการฝกอบรม หาความ
กอนการอบรม
อบรม
- การวิจัยเชิงคุณภาพ : การสัมภาษณ
 เทคนิคการกลาวเปด-ปดในการจัดอบรม
จําเปนในการ
 แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชสําหรับ Training
- การวิจัยเชิงปริมาณ : แบบสอบถาม
อบรม
Implementation
 การรวบรวมและสรุปผลการหาความจําเปนในการ
 แนวทางการ
อบรม
รวบรวมและ
- การรวบรวมความจําเปนในการอบรม
สรุปผลการ
- การสรุปผลการหาความจําเปนในการอบรม
หาความ
 แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชสําหรับ Training Needs
จําเปนในการ
อบรม
Training Program
 แนวทาง
ครึ่งวัน Training Evaluation
 เทคนิคการวัด
 ความหมายและความสําคัญของ Training Program
การจัดทํา
บาย  ความหมายและความสําคัญของ Training
และประเมิน
 องคประกอบของ Training Program
Training
Series 4 Evaluation
ผลการอบรม
 Training Course Outline
Course
 เทคนิคและขั้นตอนการทํา Training Evaluation
 Annual Training Plan
Outline
 ขั้นตอนที่ 1 - Reaction and Satisfaction
 แนวทางการเขียน Training Course Outline
 แนวทางการ
 ขั้นตอนที่ 2 - Learning
 แนวทางการเขียนแผนการอบรมประจําป (Annual
จัดทํา Annual
 ขั้นตอนที่ 3 - Application and
Training Plan)
Training Plan
Implementation
 แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชสําหรับ Training Program
 ขั้นตอนที่ 4 - Business Impact
 ขั้นตอนที่ 5 - ROI
 แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชสําหรับ Training Evaluation

หลักสูตรฝกอบรม Training Officer (TO) ภาคปฏิบัติ รุนที่ 10
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
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