Professional Training Solution

Course :

การหาความจาเป็ นในการวางแผนและจัดฝึ กอบรมสาหรับ
เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ึ กอบรม
เวลา 09.00-16.00 น.
Gold Orchid Bangkok Hotel

สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล

สำหรับรับองค์กรที่ยงั ใช้ เครื่ องมือสมัยใหม่ และยังคงต้ องกำรฝึ กอบรมและพัฒนำบุคลำกรในระยะสันแบบปี
้
ต่อปี แล้ วต้ องกำรเชื่อมโยงไปยังเป้ำหมำยหรื อวิสยั ทัศน์ขององค์กรด้ วยนัน้ ก็สำมำรถทำได้ นัน่ คือ กำรหำควำมจำเป็ น
ในกำรฝึ กอบรม (Training Need Survey) แล้ วกำหนดออกมำเป็ นแผนกำรฝึ กอบรมประจำปี (Training Year Plan)
โดยกำรฝึ กอบรมที่ได้ นนั ้ สำมำรถตอบโจทย์ของธุรกิจ ตอบโจทย์งำน และตอบโจทย์พฒ
ั นำคนได้ เช่นกัน โดยไม่ต้องรอ
ให้ องค์กรมีกำรใช้ Competency
วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำกำรฝึ กอบรม
 มีหลักกำรในกำรทำ Training Need Survey
 สำมำรถทำตำมขันตอนได้
้
อย่ำงถูกต้ องจำกกำรฝึ กปฏิบตั ิ (Workshop)
 สำมำรถประยุกต์ใช้ ได้ กบั องค์กรของตนอย่ำงมีประสิทธิผลดียิ่งขึ ้น
หัวข้ อการบรรยาย:
 เป้ำหมำยของกำรหำควำมจำเป็ นในกำรฝึ กอบรม (Training Need Survey) เพื่อตอบโจทย์ 3 ข้ อ
- ทิศทำงที่องค์กรต้ องกำรมุง่ ไป (Vision / Mission / Goal) เป็ นอย่ำงไร
- ควำมสำมำรถที่บคุ ลำกรต้ องมี เพื่อตอบสนององค์กร (Employee Abilities) คืออะไร
- ควำมรู้ ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรม (KASH) อะไรที่จะเติมเต็มให้ องค์กรบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
 ขันตอนกำรหำควำมจ
้
ำเป็ นในกำรฝึ กอบรม (Training Need Survey) (มี Case ให้ ลงมือทำ)
1. กำรวิเครำะห์เป้ำหมำย / วิสยั ทัศน์องค์กร (Vision / Mission / Goal) ออกมำเป็ น
1.1. ควำมรู้อะไร
1.2. ควำมสำมำรถอะไร
1.3. สำคัญ เร่งด่วนขนำดไหน
2. กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถของบุคลำกรที่มีอยู่ โดยพิจำรณำจำก
2.1. ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำน
2.2. ควำมสำมำรถของบุคลำกรที่กำหนดไว้ ในใบพรรณนำงำน
2.3. ควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจำกผู้ที่เกี่ยวข้ อง
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2.3. สภำพกำรแข่งขันของธุรกิจ
3. กระบวนกำรและที่มำของ Training Need ที่แท้ จริง โดย
3.1. กำรสัมภำษณ์
3.2. กำรใช้ แบบสำรวจ
3.3. กำรรวบรวม ประมวลผลและสรุป Training Need
4. กำรจัดลำดับควำมสำคัญของกำรกำหนดแผนฝึ กอบรม
5. กำรกำหนดหลักสูตรฝึ กอบรมและประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยฝึ กอบรม
6. กำรดำเนินกำรฝึ กอบรมตำมแผนงำนที่ได้ รับกำรอนุมตั ิเห็นชอบจำกผู้บริ หำร
 บทสรุปกำรทำ Training Need Survey ในองค์กร / แบบฟอร์ มต่ำงๆที่ใช้ ในกำรทำ Training Need Survey
เหมาะสาหรับ:
 ผู้ที่ทำงำนฝ่ ำย HRD, Training & Development, Learning & OD
ระยะเวลา: 1 วัน
วิทยากร
อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี
ประสบการณ์ ทางาน
 ผู้อำนวยกำรหลักสูตรพัฒนำนักขำย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
 ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กลุม่ บริษัท ทีซีซี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
 ที่ปรึกษำและวิทยำกรด้ ำนทรัพยำกรบุคคล
 ผู้จดั กำรฝ่ ำยฝึ กอบรมกำรตลำดและกำรขำย เครื อโอสถสภำ
 ฯลฯ
อัตราค่าอบรม
บุคคลทว่ ั ไป 3,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

ทุกหลักสู ตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่ นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330 พร ้อม
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
ระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
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www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์มการลงทะเบียน
การหาความจาเป็ นในการวางแผนและจัดฝึ กอบรมสาหรับเจ ้าหน ้าที่
ฝึ กอบรม
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณย์____________________________TAX ID__________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ___________________ต่อ_______
Fax: _____________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ
กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

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

www.ptstraining.in.th | Contact 02-1753330 3

3

