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หลักสูตร
Training Plan and Training Need Analysis
วันที่ 10-11 มกราคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรม Arize Hotel

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการหาความต้องการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กร
ด้วยการวางแผน และเขียนโครงการฝึกบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมฝึกทักษะการเขียนโครงการฝึกอบรมและวางแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาได้อย่างมีมาตรฐาน
3. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีแนวคิดใหม่ๆ ในการจัดการแผนการฝึกอบรม-สัมมนาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย เป้ าหมาย กลยุทธ์ แผนงานและโครงการขององค์กร
ประเด็นการสัมมนา
1. ความหมาย และความสําคัญของการวิ เคราะห์ความจําเป็ นของการฝึ กอบรมสมัยใหม่ รองรับการพัฒนา
บุคลากรในอีก 3- 5 ปี ข้างหน้ า
2. แนวคิ ดการวางแผนการฝึ กอบรมและการเขียนโครงการฝึ กอบรมให้ได้คณ
ุ ภาพมาตรฐาน
3. หลักการวิ เคราะห์ความจําเป็ นของการฝึ กอบรมตามหลักการ ADDIE MODEL
- หลักการของการสํารวจและวิเคราะห์ความจําเป็ นของการฝึกอบรม
- แนวทางต่าง ๆ ของการสํารวจและวิเคราะห์ความจําเป็ นของการฝึกอบรม
- การสํารวจและวิเคราะห์ความจําเป็ นของการฝึ กอบรมตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
4. กระบวนการของการสํารวจและวิ เคราะห์ความจําเป็ นของการฝึ กอบรมที่ใช้ได้ผล
- การกําหนดวัตถุประสงค์
- เครือ่ งมือและการสร้างเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมในการสํารวจและวิเคราะห์ความจําเป็ นของการฝึกอบรม
- การประมวลผลและการวิเคราะห์ความจําเป็ นของการฝึกอบรมให้เหมาะกับสภาพองค์กร ปั ญหา และ
การพัฒนาในอนาคต
5. เครื่องมือกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการสํารวจความจําเป็ นของการฝึ กอบรม
- วิธกี ารสร้างแบบสอบถาม
- วิธกี ารสัมภาษณ์
- วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Competency Assessment
6. การเขียนโครงการหลักสูตรฝึ กอบรมให้ ถกู ตามมาตรฐานพ.ร.บ. และระบบคุณภาพ
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WORKSHOP 1 : ฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนหลักสูตรตามรูปแบบมาตรฐานพ.ร.บ. และระบบ
คุณภาพ
7. การจัดทําแผนฝึ กอบรมประจําปี
- องค์ประกอบของการวางแผนฝึกอบรมประจําปี
- การจัดทําตารางแผนดําเนินการฝึกอบรม
- แนวทางของการกําหนดงบประมาณฝึกอบรมประจําปี
- วิธกี ารคํานวณงบประมาณค่าใช้จ่ายของหลักสูตรฝึกอบรม
- วิธกี ารคํานวณงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวของหลักสูตร
8. ขัน้ ตอนจัดทําแผนฝึ กอบรมและพัฒนาประจําปี (Annual Plan)
1. การหาความจําเป็ นในการฝึกอบรมพัฒนา(Training Need)
2. การกําหนดหลักหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนา(Training Course)
3. การจัดทําแผนฝึกอบรมพัฒนา(Annual Plan)
4. การดําเนินการฝึกอบรมพัฒนาจริง(Implementation)
5. การวัดและการประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนา(Measurement and Evaluation)
9. การนําเสนอแผนการฝึ กอบรมและงบประมาณ ต่อผูบ้ ริ หารให้ได้รบั การยอมรับและอนุมตั ิ
WORKSHOP 2 : ฝึกปฏิบตั กิ าวางแผนฝึกอบรมประจําปี
10. กรณี ศึกษาของการสํารวจและวิ เคราะห์ความจําเป็ นของการฝึ กอบรมและการจัดทํา แผนฝึ กอบรมประจําปี
11. ถาม-ตอบและเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับปัญหาที่มกั พบในการหาความจําเป็ นในการฝึ กอบรมที่ ทาํ ให้
การจัดทําแผนฝึ กอบรมขาดประสิ ทธิ ภาพ
12. สรุปภาพรวมและการนําไปใช้ / ถามตอบ
วิทยากร ดร.พิพ ัฒน์พล เพ็ชรเทีย
่ ง
 Managing Director : PLAN AND WORK CENTER
 กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (2002-2008)
 ทีป
่ รึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลก
ู ค ้าด ้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center
กรรมการทีป
่ รึกษาด ้านพัฒนาบุคลากร ชมรมบริหารงานบุคคลเชียงใหม่
ทีป
่ รึกษาสมาคมโรงแรมเชียงใหม่ (THA in Chiangmai)
่ วชาญการออกแบบหลักสูตร และเครือ
ผู ้เชีย
่ งมือสําหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี
อดีต ทีป
่ รึกษาอาวุโสด ้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
ผู ้ช่วยผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)
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ผู ้จัดการฝ่ ายบริการส่วนหน ้า และผู ้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel
Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

วิ ธีการฝึ กอบรม – สัมมนา เป็ นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์รว่ มกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ ประกอบด้วย
 การบรรยาย
 กลุ่มสัมพันธ์

 กิจกรรม และเกม  การแสดงออก
 การแสดงความคิด ถาม – ตอบ
ออัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
ราคาสุทธิ

VAT

กรณีชําระหน้างาน ราคาท่านละ

VAT 7%

7800

546

3%

(234)

8,112

วิธก
ี ารอบรม
1. บรรยายให ้เกิดแนวความคิด ได ้หลักการและวิธก
ี าร
ึ ษา และจากงานจริง
2. ฝึ กปฏิบต
ั จ
ิ ากกรณีศก

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกสกิ รไทย บัญชสี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ํ
็
่
ั
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชาระด ้วยเชคบริษัท สงจ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
กรณีหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย ออกเอกสารภาษี
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจําตัวผู ้เสย
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน
ส่งมาที่ email

Training Plan & Training Need Analysis

: ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี______________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
้ องชําระ 50% ของราคาค่า
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
สัมมนา
ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้ นไป)
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