[Pick the date] [ ON THE JOB TRAINING]

หลักสูตร
การเขียนหลักสูตรการฝึกอบรมให้ถ ูกต้อง
ตามพรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
วันที่ 20 ก ุมภาพันธ์ 2563
โรงแรมโกลด์ออร์คิด
ความสําคัญ

เรามักจะได้ยนิ หน่ วยงานระดับล่างหรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับการเขียนโครงการพูดอยูเ่ สมอว่า เขียนโครงการไม่เป็ น เขียน
โครงการไม่ชดั เจน เขียนโครงการไม่สอดคล้องกับแผนงานและกรอบนโยบาย มีขอ้ มูลสําหรับการตัดสินใจเขียนโครงการ
น้อยและทีส่ ําคัญช่วงเวลาทีใ่ ห้เขียนโครงการนัน้ สัน้ จึงทําให้เขียนโครงการแบบขอไปทีหรือนําเอาโครงการเดิมๆ ทีเ่ คยทําอยู่
มาปรับเสียใหม่ ปรับเปลีย่ นบางประเด็นเท่านัน้ โครงการจึงไม่ผ่านการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในด้านต่างๆ ขาดการ
วิเคราะห์ตามหลัก SWOT และขาดการกลันกรองโครงการก่
่
อนทีจ่ ะเสนอให้หน่วยงานระดับสูงได้หลอมรวมโครงการและงาน
ต่อไป
ดังนัน้ ในปจั จุบนั หลายหน่ วยงานจึงให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนและการเขียนโครงการมาก โดยมีการฝึกอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารเขียนแผนหรือเขียนโครงการขึน้ มา ภายใต้ความเชื่อทีว่ ่า ถ้าเราเข้าใจองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดทําแผนและ
การจัดทําโครงการ ตลอดจนเทคนิคและวิธเี ขียนโครงการแล้ว จะทําให้เขียนโครงการได้ถูกต้อง ครอบคลุมชัดเจน และ
สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้งา่ ย

วัตถ ุประสงค์และประโยชน์ที่ผเ้ ู ข้าร่วมสัมมนาจะได้รบั
1. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมอื แรงงานภายใต้
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 อย่างถูกต้อง และใช้ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ รูจ้ กั วิธกี ารคิด การวิเคราะห์และการวางแผนสําหรับการเขียน
โครงการอย่างถูกต้องตามแนวทางมาตรฐานกําหนดของหน่วยงานและองค์กร
3.
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั วิทยากร และผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ
จากประสบการณ์จริงทีส่ ามารถนํ าไปปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเหมาะสม
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ประเด็นการสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงื่อนไขการฝึ กอบรมฝี มือแรงงาน
2. หลักสูตรการฝึ กอบรมใดบ้างที่สามารถเข้าเงื่อนไขตามสิ ทธิ ประโยชน์ การฝึ กอบรมฝี มือแรงงานภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545
3. CASE STUDY : กรณี ศึกษาต่างๆ จากสถานประกอบการที่เข้าเป็ นสมาชิ ก พร้อมการถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
4. คุณลักษณะสําคัญของโครงการฝึ กอบรม และส่วนประกอบของโครงการฝึ กอบรมเพื่อเขียนให้
สอดคล้องตาม พรบ.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์2545 และระบบคุณภาพ
การเขียนโครงการฝึ กอบรมให้ ถกู ต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ.
2545 และถูกต้ องตามระบบคุณภาพ ISO
WORKSHOP : ฝึกทักษะการเขียนโครงการฝึกอบรมตามแนวการตรวจของพรบ. และระบบ
คุณภาพ ISO
5. การตรวจสอบความสมบูรณ์ ของเนื้ อหาโครงการ และการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ส่วนประกอบของโครงการ
 หัวข้อทีป
่ รากฎในแผนงานโครงการ
 รายละเอียดในการปฏิบต
ั ิ
 มีความสอดคล้อง
 ไม่มค
ี วามสอดคล้อง
 ขาดรายละเอียด
กิ จกรรมการเรียรนรู้ : แบบฟอร์มการตรวจสอบความสมบูรณ์และการตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา
โครงการ
6. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประเด็นตอบคําถาม

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็ นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ ประกอบด้วย
 การบรรยาย
 กิจกรรม และเกม  การแสดงออก
 กลุ่มสัมพันธ์  การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากรนําการสัมมนา
ดร.พิ พฒ
ั น์ พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปี เตอร์/ดร.ปื๊ ด)




Managing Director : PLAN AND WORK CENTER
ทีป่ รึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute
ทีป่ รึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลกู ค้าด้วยกระบวนการ
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Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center
ผูเ้ ชีย่ วชาญการออกแบบหลักสูตร และเครือ่ งมือสําหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทาํ งาน
 ทีป
่ รึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
 ผูช
้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
 ผูจ้ ด
ั การฝา่ ยพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)
 ผูจ้ ด
ั การฝา่ ยบริการส่วนหน้า และผูจ้ ดั การฝา่ ยฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel
Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok


อัตราค่าลงทะเบียน/ท่าน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
VAT
3%
ั
ค่าสมมนากรณี
ชําระหน้า
3,900
273
(117)
งาน ราคาท่านละ
Early Bird ชําระล่วงหน้า

3,500

245

(105)

ราคาสุทธิ
4,056
3,640

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110-496
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ
ื่ 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 Ltd,
1.2 ชาระด ้วยเชคบริษัท สงจ่าย หจก.โปรเฟสชน
Partnership)

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-6183752
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

Professional Training Solution

www.ptstraining.co.th 086-6183752

Page 3

[Pick the date] [ ON THE JOB TRAINING]

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
หล ักสูตร__________________________________
สง่ มาที่ email : 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: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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