
www.hrcenter.co.th

วัน เวลา และสถานที่

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565    
เวลา 09.00-16.30 น.  
(เปิด Login 08.00 น.)

อัตราค่าอบรมท่านละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวันที่ 13 ส.ค. 2565 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

วิทยากร

ดร.ศศิวัฒน์ หอยสังข์
�	ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์

องค์กรชั้นน�ำ

การจัดฝึกอบรม 
ยุคใหม่ส�าหรับ 

เจ้าหน้าที่ 
ฝึกอบรม 
มืออาชีพ  
PROFESSIONAL  

TRAINING OFFICER  
IN THE NEW ERA

ผ่ำนโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์ ยุคป ัจจุบันการจัดฝ ึกอบรมและพัฒนาม ี

ข้อจ�ากัด และควรค�านึงอย่างมาก ในเรื่องงบประมาณ 

เวลา และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับธุรกิจ ผู้ที่รับผิดชอบ

ท�าหน้าที่ดังกล่าวและมีบทบาทส�าคัญคือ เจ้าหน้าที่ 

ฝึกอบรม (TO : Training Officer) จึงต้องปรับบทบาท

ด้วยเช่นกัน ไม่ว ่าในรูปแบบการจัดกระบวนการ 

ฝึกอบรมและพัฒนาแบบ Online และ Offline เพื่อ

พัฒนาทักษะพนักงานให้รวดเร็วได้ประสิทธิผล และ

การวัดผลได้อย่างชัดเจน 

หลักสูตรนีจึ้งเหมาะส�าหรับเจ้ำหน้ำทีฝึ่กอบรม

และพัฒนำองค์กร ครอบคลุมกระบวนการการ 

ฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

เน้นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเรียนรู้  

แนวโน้มการฝึกอบรมและพฒันา ขัน้ตอนการวเิคราะห์

ความต้องการในการฝึกอบรม รูปแบบ และการประเมนิผล 

การฝึกอบรมและพัฒนา 

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน

รุ่นที ่

5
มอบวุฒิบัตร 

ส�ำหรับท่ำนที่เปิดกล้อง 
ตลอดกำรอบรม



หัวข้อการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “กำรจัดฝึกอบรมยุคใหม่ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรมมืออำขีพ รุ่นที่ 5” (วันที่ 20 ส.ค. 2565)

1. TO 101 : รู้โลก เรียนรู้สภำพแวดล้อมปัจจุบันที่ท�ำให้ 

                 กำรฝึกอบรมและพัฒนำเปลี่ยนแปลงไป

	Ð ข้อดี และข้อจ�ากัดของรูปแบบการฝึกอบรมและ

พัฒนา ได้แก่ VIRTUAL Training, ONLINE Training 

และ CLASSROOM Training

	Ð บทบำทหน้ำที่ของนักพัฒนำคนในยุคปัจจุบัน

2. TO 102 : ทบทวนหลักกำรของกำรฝึกอบรมและพัฒนำ  

แนวคิดเก้ำอี้ 3 ขำ และควำมแตกต่ำงระหว่ำง 

กำรฝึกอบรมและพัฒนำ

3. TO 103 :  Training Journey โดยใช้ ADDIE Model

	Ð การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม

	Ð การออกแบบหลักสูตร และการเตรียมการฝึกอบรม 

ทั้งรูปแบบ Online และ Offline

	Ð การด�าเนินการฝึกอบรม โดยวิธีการ Active Learning

	Ð การประเมินผลการฝึกอบรม

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

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

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

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�ำหรับออกใบก�ำกับภำษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษ ี............................................สาขา ................................

ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสาร....................................

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

กรุณำช�ำระค่ำฝึกอบรมก่อนวันงำน
โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647     � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงิน (ถ้ำมี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�ำระที่ธนำคำร หรือช�ำระเพิ่มที่หน้ำงำน

� เมื่อช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  

� เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณียล์งทะเบียนมาให้ก่อนวันอบรม

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�าตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหต ุกรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

09.00 – 10.30 น.

10.45 – 12.00 น.

13.00 – 14.30 น.

14.45 – 16.30 น.

*เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


