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วตัถปุระสงค ์   

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจการหาความต้องการฝึกอบรม และพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ร

ดว้ยการวางแผน และเขยีนโครงการฝึกบรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและถูกตอ้ง 

         2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกทกัษะการเขยีนโครงการฝึกอบรมและวางแผนการฝึกอบรมและพฒันาไดอ้ย่างมมีาตรฐาน 

         3. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมแีนวคดิใหม่ๆ  ในการจดัการแผนการฝึกอบรม-สมัมนาใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบาย เป้าหมาย   กลยทุธ ์แผนงานและโครงการขององคก์ร 
 

ประเดน็การสมัมนา 

1. ความหมาย และความสาํคญัของการวิเคราะหค์วามจาํเป็นของการฝึกอบรมสมยัใหม่ รองรบัการพฒันา

บคุลากรในอีก 3- 5 ปีข้างหน้า  

2. แนวคิดการวางแผนการฝึกอบรมและการเขียนโครงการฝึกอบรมให้ได้คณุภาพมาตรฐาน 

3.  หลกัการวิเคราะหค์วามจาํเป็นของการฝึกอบรมตามหลกัการ ADDIE MODEL 

          - หลกัการของการสํารวจและวเิคราะหค์วามจาํเป็นของการฝึกอบรม 

          - แนวทางต่าง ๆ ของการสาํรวจและวเิคราะหค์วามจาํเป็นของการฝึกอบรม 

          - การสาํรวจและวเิคราะหค์วามจาํเป็นของการฝึกอบรมตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
4. กระบวนการของการสาํรวจและวิเคราะหค์วามจาํเป็นของการฝึกอบรมท่ีใช้ได้ผล 

           - การกําหนดวตัถุประสงค ์

           - เครือ่งมอืและการสรา้งเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในการสาํรวจและวเิคราะหค์วามจาํเป็นของการฝึกอบรม 

           - การประมวลผลและการวเิคราะหค์วามจาํเป็นของการฝึกอบรมใหเ้หมาะกบัสภาพองคก์ร ปัญหา และ                   

             การพฒันาในอนาคต 

5. เคร่ืองมือกบัการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือการสาํรวจความจาํเป็นของการฝึกอบรม 

          - วธิกีารสรา้งแบบสอบถาม 

          - วธิกีารสมัภาษณ์ 

หลกัสตูร   
Training Plan and Training Need Analysis 

วนัท่ี 22 มีนาคม 2561 
เวลา 09.00-16.00 น.  
โรงแรม Arize Hotel 
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          - วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก Competency Assessment 

6. การเขียนโครงการหลกัสตูรฝึกอบรมให้ถกูตามมาตรฐานพ.ร.บ. และระบบคณุภาพ  

WORKSHOP 1 : ฝึกปฏบิตักิารเขยีนหลกัสตูรตามรปูแบบมาตรฐานพ.ร.บ. และระบบ

คุณภาพ                                                           

7. การจดัทาํแผนฝึกอบรมประจาํปี 

        - องคป์ระกอบของการวางแผนฝึกอบรมประจาํปี 

        - การจดัทาํตารางแผนดาํเนินการฝึกอบรม 

        - แนวทางของการกําหนดงบประมาณฝึกอบรมประจาํปี 

        - วธิกีารคาํนวณงบประมาณค่าใชจ้่ายของหลกัสตูรฝึกอบรม 

        - วธิกีารคาํนวณงบประมาณค่าใชจ้่ายต่อหวัของหลกัสตูร 

8. ขัน้ตอนจดัทาํแผนฝึกอบรมและพฒันาประจาํปี (Annual Plan) 

1. การหาความจาํเป็นในการฝึกอบรมพฒันา(Training Need) 

2. การกําหนดหลกัหลกัสตูรฝึกอบรมพฒันา(Training Course) 

3. การจดัทําแผนฝึกอบรมพฒันา(Annual Plan) 

4. การดําเนินการฝึกอบรมพฒันาจรงิ(Implementation) 

5. การวดัและการประเมนิผลการฝึกอบรมพฒันา(Measurement and Evaluation) 

9. การนําเสนอแผนการฝึกอบรมและงบประมาณ ต่อผูบ้ริหารให้ได้รบัการยอมรบัและอนุมติั 

         WORKSHOP 2 : ฝึกปฏบิตักิาวางแผนฝึกอบรมประจาํปี  

10. กรณีศึกษาของการสาํรวจและวิเคราะหค์วามจาํเป็นของการฝึกอบรมและการจดัทาํ แผนฝึกอบรมประจาํปี  

11. ถาม-ตอบและเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาท่ีมกัพบในการหาความจาํเป็นในการฝึกอบรมท่ีทาํ ให้

การจดัทาํแผนฝึกอบรมขาดประสิทธิภาพ                                                         
12. สรปุภาพรวมและการนําไปใช้ / ถามตอบ         

วทิยากร ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเทีย่ง  
 Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER 
 กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย (2002-2008) 
 ทีป่รกึษาอสิระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสมัพันธล์กูคา้ดว้ยกระบวนการ 

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center 
 กรรมการทีป่รกึษาดา้นพัฒนาบคุลากร ชมรมบรหิารงานบคุคลเชยีงใหม ่
 ทีป่รกึษาสมาคมโรงแรมเชยีงใหม ่(THA in Chiangmai) 
 ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบหลกัสตูร และเครือ่งมอืสําหรับการพัฒนาบคุลากรมากกวา่ 10 ปี 
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อดตี ทีป่รกึษาอาวโุสดา้นพัฒนาบคุลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)  
        ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาบคุลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.) 
        ผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน) 
        ผูจั้ดการฝ่ายบรกิารสว่นหนา้ และผูจั้ดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel 
        Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok 

วิธีการฝึกอบรม – สมัมนา เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และ

แลกเปลีย่นประสบการณ์รว่มกนั (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ประกอบดว้ย 

 การบรรยาย    กจิกรรม และเกม      การแสดงออก 

 กลุ่มสมัพนัธ ์  การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ 
 

 
อัตราคา่ลงทะเบยีน 

    (รวมคา่วทิยากร คา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 
คา่อบรม  ราคากอ่น 

VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีชําระหนา้งาน ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird ชําระลว่งหนา้ 3,600 252 (108) 3,744 
 
วธิกีารอบรม 

1. บรรยายใหเ้กดิแนวความคดิ ไดห้ลกัการและวธิกีาร  
2. ฝึกปฏบิตัจิากกรณีศกึษา และจากงานจรงิ 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

 
กรณีหักภาษี ณ ทีจ่า่ย ออกเอกสารภาษี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510  
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
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  

Training Plan & Training Need Analysis 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

 
  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_____________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

      E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 50% ของราคาคา่

สมัมนา 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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	8. ขั้นตอนจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี (Annual Plan)

