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วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร�ที่ 16 - วันเสาร�ที่ 17 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)

หลักการและเหตุผล
การฝกอบรม (Classroom Training หรือ Training) เปน

เคร่ืองมือหนึ่งท่ีสําคัญนําไปสูการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเคร่ืองมือ
นี้บอยคร้ังท่ีผูบริหารและพนักงานมักคิดถึงและเลือกเคร่ืองมือ
การฝกอบรมเปนอันดับแรก

ถึงแมวาเคร่ืองมือ Training ไดถูกกําหนดข้ึนเปนอันดับตน ๆ 
แตพบวาการกําหนดหลักสูตรใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
ความจําเปนท่ีแทจริงของพนักงานยังไมชัดเจนเทาท่ีควรและ
ผลที่ตามมาก็คือการออกแบบหลักสูตรและการจัดทําแผนการ
อบรมใชไมไดผล ผูเรียนไมตระหนักถึงความสําคัญท่ีจําเปน
จริง ๆ ในการเขาอบรม สงผลใหการจัดอบรมไมเปนไปตาม
แผน หรือจัดแลวไดผลที่ไมคุมคากับงบประมาณท่ีเสียไป

นอกจากน้ีปญหาท่ีพบในเร่ืองอื่น ๆ เก่ียวกับการจัดฝกอบรม
ก็คือ การขาดความเปนมืออาชีพในการบริหารหลักสูตร
ฝกอบรมที่จัดขึ้น การขาดความพรอมในการจัดอบรม สงผลให
ผูเรียนและผูสอนขาดสมาธิในการสอน / การเรียนรู

รวมถึงการไมมีวิธีการประเมินผลการฝกอบรมที่ชัดเจนและ
เหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรฝกอบรมที่จัดขึ้น การประเมิน
ผลการฝกอบรมเปนการวัดเพียงแคการรับรูหรือความรูสึก
พอใจ ไมพอใจของผูเรียนเทาน้ัน ไมสามารถวัดถึงผลสัมฤทธ์ิ
ของการจัดฝกอบรมที่แทจริง

หลักสูตร Training Officer (TO) ภาคปฏิบัติจึงมุงเนน
ออกแบบข้ึนเพ่ือชวยใหการบริหารหลักสูตรฝกอบรมมี
ความเปนมืออาชีพ โดยคาดหวังวาผูเรียนจะนําแนวคิดท่ีได
จากการเขาอบรมไปปรับใชกับกระบวนการจัดอบรมของ
แตละองคการ ซึ่งผลลัพธที่เกิดขึ้นคือการชวยกันยกระดับ
คุณภาพของบุคลากรในองคการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

กลุ�มเป�าหมาย
หนวยงาน HR ท่ีตองทําหนาที่จัดหลักสูตรฝกอบรม

ผูท่ีดูแลรับผิดชอบงานฝกอบรมของหนวยงาน

วิทยากร

ดร.อาภรณ� ภู�วิทยพันธ�ุ
 วิทยากรและท่ีปรึกษาดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ผูเขียนหนังสือ Training Series 1-4 และเขียนหนังสือการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยสมัยใหมกวา 40 เลม

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 6,400 บาท + VAT 448 รวม 6,848 บาท / บุคคลท่ัวไป 7,400 บาท + VAT 518 รวม 7,918 บาท

พิเศษ 
ผู�เข�าอบรมทุกท�านจะได�รับหนังสือ 

Training Series 1-4 
ตั้งแต�การวิเคราะห�ความจําเป�น
ในการฝ�กอบรม การออกแบบ
โปรแกรมฝ�กอบรม การจัดหลักสูตร 
และการประเมินผลการฝ�กอบรม
บนพ้ืนฐาน Competency 
รวม 4 เล�ม ราคา 740 บาท ฟรี 
เขียนโดย ดร.อาภรณ� ภู�วิทยพันธ�ุ 

รุ�นท่ี 25
มอบวุฒิบัตร
ภาคปฏิบัติ(WORKSHOP)

TRAINING 
OFFICER



Series รายละเอียด ผลลัพธ�ที่ได� Series รายละเอียด ผลลัพธ�ที่ได�
วันศุกร�ที่ 16 ตุลาคม 2563 วันเสาร�ที่ 17 ตุลาคม 2563

ครึ่งวัน
เชา

Series 1 

  ความหมายของ Training และ Development
  ความสําคัญของ Training Management
  4 วงจรหลักของ Training Management
วงจรท่ี 1 : Training Needs

  ความหมายและความสําคัญของ Training Needs
  ขั้นตอน Training Needs

  การกําหนดคาความคาดหวัง หรือ Competency ของ
ตําแหนงงาน

  การประเมินสมรรถนะความสามารถ หรือการหา
ความจําเปนในการอบรม

  การนําเสนอหลักสูตร หรือ Training Course

  แนวทางการ
กําหนดเกณฑ 
(คาความ
คาดหวัง
ในการอบรม)

  แนวทาง
การประเมิน
สมรรถนะ
รายบุคคล

  แนวทางการ
รวบรวมและ
สรุปผล
การหา
ความจําเปน
ในการอบรม

ครึ่งวัน
เชา

Series 3

วงจรท่ี 3 : Training Implementation
  ความหมายและความสําคัญของ Training 
Implementation

  สิ่งท่ีตองพิจารณาสําหรับวงจร Training 
Implementation

  ชวงกอนการจัดอบรม
  ชวงระหวางการจัดอบรม
  ชวงหลังการจัดอบรม

  การจัดเตรียม Check List เพ่ือเตรียมความพรอม
กอนการอบรม

  เทคนิคการกลาวเปด-ปดในการจัดอบรม

  การเตรียม
ความพรอม
ในการ
จัดอบรม : 
กอน/ระหวาง/
หลังอบรม

  Check List 
เตรียม
ความพรอม
ในการอบรม

  แนวทางการ
จัดทํา Script 
เพ่ือกลาวเปด
และปดการ
อบรม

ครึ่งวัน
บาย

Series 2

วงจรท่ี 2 : Training Program
  ความหมายและความสําคัญของ Training Program
  ขั้นตอนการทํา Training Program

  การสรุปชื่อหลักสูตรฝกอบรม
  การทําแผนฝกอบรมประจําป (Annual Training Plan)
  การจัดทํารายละเอียดหลักสูตร (Training Course 
Outline)

  แนวทางการ
จัดทํา Annual 
Training Plan

  แนวทาง
การจัดทํา 
Training 
Course 
Outline

คร่ึงวัน
บาย

Series 4

วงจรท่ี 4 : Training Evaluation
  ความหมายและความสําคัญของ Training 
Evaluation

  เทคนิคและข้ันตอนการทํา Training Evaluation
  ขั้นตอนท่ี 1 - Reaction and Satisfaction
  ขั้นตอนท่ี 2 - Learning
  ขั้นตอนท่ี 3 - Application and 
Implementation

  ขั้นตอนท่ี 4 - Business Impact
  ขั้นตอนท่ี 5 - ROI

  แนวทางการคํานวณคา ROI ในการอบรม

  แนวคิดในการ
วัดผลและ
ประเมินผล
การอบรม

  แนวทาง
การคํานวณ
คา ROI ของ
หลักสูตร
ฝกอบรม

หลักสูตรฝกอบรม “Training Officer (TO) ภาคปฏิบัติ รุนท่ี 25” (วันท่ี 16-17 ต.ค. 2563)

OFFICERER
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

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

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

*ตําแหนง ..................................................................................

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................

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

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน

 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนน้ีเปนเงินสด

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี


