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มีหลักในกำรทำ Training Need Survey
สำมำรถทำตำมขัน
้ ตอนได ้อย่ำงถูกต ้องจำกกำรฝึ กปฏิบต
ั ิ (Workshop)
สำมำรถประยุกต์ใช ้ได ้กับองค์กรของตนอย่ำงมีประสิทธิผลดียงิ่ ขึน
้

ห ัวข้อการอบรม



เป้ ำหมำยของกำรหำควำมจำเป็ นในกำรฝึ กอบรม เพือ
่ ตอบโจทย์ 3
ข ้อ



1. ทิศทำงทีอ
่ งค์กรต ้องกำรมุง่ ไป (Vision/Mission/Goal)



2. ควำมสำมำรถทีบ
่ ค
ุ ลำกรต ้องมี เพือ
่ ตอบสนององค์กร



(Employee Abilities) คืออะไร



3. ควำมรู ้ ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรม (KASH) อะไรทีจ
่ ะเติมเต็ม
ให ้องค์กรบรรลุเป้ ำหมำยทีก
่ ำหนดไว ้



ขัน
้ ตอนกำรหำควำมจำเป็ นในกำรฝึ กอบรม มี Case ให ้ลงมือทำ



ั ทัศน์องค์กร/Vision/Mission/Goal
กำรวิเครำะห์เป้ ำหมำย/วิสย



กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถของบุคลำกรทีม
่ อ
ี ยู่ โดยพิจำรณำจำก
1. ผลกำรประเมินกำรปฎิบต
ั งิ ำน
2. ควำมสำมำรถของบุคลำกรทีก
่ ำหนดไว ้ในใบพรรณนำงำน (JD)
3. ควำมคิดเห็นและข ้อเสนอแนะจำกผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

4. สภำพกำรแข่งขันของธุรกิจ
ห ัวข้อการอบรม(ต่อ)


กระบวนกำรและทีมำของ Training Need ทีแ
่ ท ้จริง โดย
1.

ั ภำษณ์
กำรสม

2.

้
กำรใชแบบส
ำรวจ

3.

กำรรวบรวม ประมวลผลและสรุป Training Need

4.

กำรจัดลำดับควำมสำคัญของกำรกำหนดแผนฝึ กอบรม

5.

กำรกำหนดหลักสูตรฝึ กอบรมและประมำณกำรค่ำใชจ่้ ำย
ฝึ กอบรม

6.

กำรดำเนินกำรฝึ กอบรมตำมแผนงำนทีไ่ ด ้รับอนุมัต ิ



บทสรุปกำรทำ Training Need Survey ในองค์กร



้
แบบฟอร์มต่ำง ๆ ทีใ่ ชในกำรท
ำ Training Need Survey

ั
อ ัตราค่าสมมนา
(รวมเอกสาร วิทยากร และวุฒบ
ิ ัตร)

บุคคลทัว่ ไปท่ำนละ 2,500 บำท (ไม่รวม VAT 7%)
Pro สมัคร 2 ท่ำนๆละ 2,300 บำท

แบบฟอร์มลงทะเบียน
การหาความจาเป็ นและการวางแผนฝึ กอบรมสาหรับHR
Training Need Survey & Training Plan
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