บริษัท โชเซ่น เดอะ เบสท์ จำกัด
เลขที่ 89/71 ซ.เทียนทะเล 20 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แสมดา บางขุนเทียน กทม. 10150
Mobile: 063-846-6405, E-mail: info@chosenthebest.com, www.chosenthebest.com

หลักสูตร

“ทักษะกำรจัดกำร สำหรับเจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรมมืออำชีพ”

(Professional Training Officer Skills)
วัตถุประสงค์
1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร
2. เพื่อให้ให้ทราบถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บรรยาย และผู้เข้าอบรม
3. เพื่อให้ทราบและเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้บริหารงานฝึกอบรมสามารถวางแผนโครงการและประเมินผลการอบรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็นกำรสัมมนำ
1. บทบำทของเจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรมกับแนวทำงกำรจัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินโครงกำรฝึกอบรม
3. กำรหำควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรม (Training Need) ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ
4. เทคนิคกำรพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรมมืออำชีพ
- การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม
- การกล่าวเปิดการอบรม
- การกล่าวแนะนาวิทยากร
- การกล่าวขอบคุณวิทยากร
- การกล่าวปิดการอบรม
5. กำรประสำนงำนและมำรยำทที่ดีในกำรติดต่อวิทยำกรและผู้เชี่ยวชำญ
6. กำรเลือกใช้สื่อและเกมเพื่อกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำระหว่ำงกำรฝึกอบรม
7. กำรวำงแผนโครงกำรและกำรคำนวณงบประมำณกำรฝึกอบรม
8. กำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรฝึกอบรม
9. กำรออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับควำมจำเป็น
10. กำรคัดเลือกวิทยำกรให้เหมำะสมกับโครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
11. กำรขอคำแนะนำ คำปรึกษำและกำรนำเสนอโครงกำรต่อวิทยำกร
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12. กำรดำเนินกำรจัดฝึกอบรม (Training Management)
- การเตรียมการก่อนการอบรม
- การอานวยการระหว่างอบรม
- การจัดการหลังการฝึกอบรม
13. กำรประเมินผลกำรฝึกอบรมและติดตำมผลกำรฝึกอบรม (Training Evaluation)
- ความสาคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
- วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
- เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
- แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
- สถิติขั้นพื้นฐานและจาเป็นสาหรับการประเมินผลการฝึกอบรม
- รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร
14. ปัญหำข้อควรระวัง และกำรแก้ปัญหำงำนอบรมในองค์กร
วิธีกำรฝึกอบรม – สัมมนำ
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
 การบรรยาย

 กิจกรรม และเกม

 การแสดงออก

 กลุ่มสัมพันธ์

 การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยำกรนำกำรสัมมนำ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)
▪

Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

▪

ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

▪

ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ
Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

▪

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสาหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงำน
▪

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
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ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

▪

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)

▪

ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel
Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

กำรศึกษำ
- ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT) มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย
A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.
- ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT) มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม
Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA
Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer
DDI-Development Dimensions International (Thailand)
Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY
********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ำมคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405
Line : chosenthebest
E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com
ขอขอบคุณที่ท่ำน ได้ให้โอกำสในกำรนำเสนอ และหวังเป็นอย่ำงยิง่ ว่ำจะได้ให้บริกำรท่ำนในโอกำสนี้ และโอกำสถัดไป
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