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Public Training 

หลกัสตูร การเขียนหลกัสตูรการฝึกอบรมใหถ้กูตอ้ง 
ตามพรบ. สง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  

วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2565 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมอไรซ้  สขุมุวิท 26 

 

ความส าคญั 
เรามกัจะไดย้นิหน่วยงานระดบัล่างหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขยีนโครงการพดูอยูเ่สมอว่า เขยีนโครงการไมเ่ป็น เขยีน

โครงการไม่ชดัเจน เขยีนโครงการไมส่อดคลอ้งกบัแผนงานและกรอบนโยบาย มขีอ้มลูส าหรบัการตดัสนิใจเขยีนโครงการ
น้อยและทีส่ าคญัช่วงเวลาทีใ่หเ้ขยีนโครงการนัน้สัน้ จงึท าใหเ้ขยีนโครงการแบบขอไปทหีรอืน าเอาโครงการเดมิๆ ทีเ่คยท าอยู่
มาปรบัเสยีใหม ่ ปรบัเปลีย่นบางประเดน็เท่านัน้โครงการจงึไมผ่่านการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นดา้นต่างๆ ขาดการ
วเิคราะหต์ามหลกั SWOT และขาดการกลัน่กรองโครงการก่อนทีจ่ะเสนอใหห้น่วยงานระดบัสงูไดห้ลอมรวมโครงการและงาน
ต่อไป  

ดงันัน้ในปัจจุบนัหลายหน่วยงานจงึใหค้วามส าคญักบัการจดัท าแผนและการเขยีนโครงการมาก โดยมกีารฝึกอบรม
เชงิปฏบิตักิารเขยีนแผนหรอืเขยีนโครงการขึน้มา ภายใตค้วามเชื่อทีว่่า ถ้าเราเขา้ใจองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการจดัท าแผนและ
การจดัท าโครงการ ตลอดจนเทคนิคและวธิเีขยีนโครงการแลว้ จะท าใหเ้ขยีนโครงการไดถู้กตอ้ง ครอบคลุมชดัเจน และ
สามารถน าไปปฏบิตัไิดง้า่ย 
 

วตัถปุระสงคแ์ละประโยชนท่ี์ผ ูเ้ขา้รว่มสมัมนาจะไดร้บั 
 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์การฝึกอบรมฝีมอืแรงงานภายใต้ 
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 อยา่งถูกตอ้ง และใชป้ฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้รูจ้กัวธิกีารคดิ การวเิคราะหแ์ละการวางแผนส าหรบัการเขยีน 
โครงการอยา่งถูกตอ้งตามแนวทางมาตรฐานก าหนดของหน่วยงานและองคก์ร 

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมรว่มกนัแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัวทิยากร และผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาท่านอื่นๆ    
จากประสบการณ์จรงิทีส่ามารถน าไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

ประเด็นการสมัมนา     
1. หลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
2. หลกัสตูรการฝึกอบรมใดบ้างท่ีสามารถเข้าเง่ือนไขตามสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมือแรงงานภายใต้

พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
3. CASE STUDY : กรณีศึกษาต่างๆ จากสถานประกอบการท่ีเข้าเป็นสมาชิก พร้อมการถาม-ตอบ แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ 
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4. คณุลกัษณะส าคญัของโครงการฝึกอบรม และส่วนประกอบของโครงการฝึกอบรมเพ่ือเขียนให้ 
สอดคล้องตาม พรบ.พฒันาทรพัยากรมนุษย2์545 และระบบคณุภาพ  
การเขียนโครงการฝึกอบรมให้ถกูต้องตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ.  
2545 และถกูต้องตามระบบคณุภาพ ISO  
WORKSHOP : ฝึกทกัษะการเขยีนโครงการฝึกอบรมตามแนวการตรวจของพรบ. และระบบ 
คุณภาพ ISO 

5. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเน้ือหาโครงการ และการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง 
      ส่วนประกอบของโครงการ 

หวัขอ้ทีป่รากฎในแผนงานโครงการ 
รายละเอยีดในการปฏบิตั ิ
มคีวามสอดคลอ้ง 
ไมม่คีวามสอดคลอ้ง 
ขาดรายละเอยีด             

กิจกรรมการเรียรนรู้ : แบบฟอรม์การตรวจสอบความสมบรูณ์และการตรวจสอบความสอดคลอ้งของเนื้อหา
โครงการ 

6. แลกเปล่ียนประสบการณ์และประเดน็ตอบค าถาม 

วิธีการฝึกอบรม – สมัมนา 

เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีย่นประสบการณ์
รว่มกนั (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ประกอบดว้ย 

 การบรรยาย    กจิกรรม และเกม   การแสดงออก    
 กลุ่มสมัพนัธ ์  การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ 

วิทยากรน าการสมัมนา 

ดร.พิพฒัน์พล  เพช็รเท่ียง (อ.ปีเตอร/์ดร.ป๊ืด) 
 Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER 
 ทีป่รกึษาพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ร : DE WISDOM Training Institute 
 ทีป่รกึษาอสิระพฒันาพนกังานขายและพนกังานสมัพนัธล์กูคา้ดว้ยกระบวนการ 

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center 
 ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบหลกัสตูร และเครือ่งมอืส าหรบัการพฒันาบุคลากรมากกว่า 10 ปี 

 
อดีตท่ีท างาน  

 ทีป่รกึษาอาวุโสดา้นพฒันาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)  
 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.) 
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 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน) 
 ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารส่วนหน้า และผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel 

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok 
 

อตัราคา่สมัมนา/ทา่น (รวมคา่วทิยากร เอกสารการอบรม อาหารกลางวนั คอฟฟ่ีเบรค 2 มือ้แลว้) 
ราคา 3,900.00 บาท บคุคลทั่วไป ทา่นละ 3,900 บาท 

Early Bird  ทา่นละ 3,500 บาท 

ลงทะเบยีน 3 ทา่นขึน้ไป ทา่นละ 3,300 บาท 

 
เง ือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืน าไปเผยแพร ่

ตดิตอ่ คณุตุม้ 086-8929330   02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com 
www.ptstraining.co.th 

วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109  เลขที ่029-7110-496 

           
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 

Partnership) 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-6183752 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร__________________________________ 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_______________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

http://www.ptstraining.co.th/
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ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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