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1 Professional Training Solution 

Course :     การหาความจ าเป็นในการวางแผนและจัดฝึกอบรมส าหรับ
เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม 

 

วนัที ่9 ตลุาคม 2563 
เวลา 09.00-16.00 น. 

Jasmine City Bangkok Hotel 
สถานท่ีจดัอบรมอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
หลักการและเหตผุล  

ส ำหรับรับองค์กรท่ียงัใช้เคร่ืองมือสมยัใหม ่และยงัคงต้องกำรฝึกอบรมและพฒันำบคุลำกรในระยะสัน้แบบปี
ตอ่ปี แล้วต้องกำรเช่ือมโยงไปยงัเปำ้หมำยหรือวิสยัทศัน์ขององค์กรด้วยนัน้ ก็สำมำรถท ำได้ นัน่คือ กำรหำควำมจ ำเป็น
ในกำรฝึกอบรม (Training Need Survey) แล้วก ำหนดออกมำเป็นแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี (Training Year Plan) 
โดยกำรฝึกอบรมท่ีได้นัน้ สำมำรถตอบโจทย์ของธุรกิจ ตอบโจทย์งำน และตอบโจทย์พฒันำคนได้เชน่กนั โดยไมต้่องรอ
ให้องค์กรมีกำรใช้ Competency  

วัตถุประสงค์:เพ่ือให้ผู้ เข้ำกำรฝึกอบรม 

 มีหลกักำรในกำรท ำ Training Need Survey 

 สำมำรถท ำตำมขัน้ตอนได้อยำ่งถกูต้องจำกกำรฝึกปฏิบตั ิ(Workshop) 

 สำมำรถประยกุต์ใช้ได้กบัองค์กรของตนอยำ่งมีประสิทธิผลดีย่ิงขึน้ 
หัวข้อการบรรยาย: 

 เปำ้หมำยของกำรหำควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม (Training Need Survey) เพ่ือตอบโจทย์ 3 ข้อ 
- ทิศทำงท่ีองค์กรต้องกำรมุง่ไป (Vision / Mission / Goal) เป็นอยำ่งไร 
- ควำมสำมำรถท่ีบคุลำกรต้องมี เพ่ือตอบสนององค์กร (Employee Abilities) คืออะไร 
- ควำมรู้ ทศันคต ิทกัษะ และพฤตกิรรม (KASH) อะไรท่ีจะเตมิเตม็ให้องค์กรบรรลเุปำ้หมำยท่ีก ำหนดไว้ 

 ขัน้ตอนกำรหำควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม (Training Need Survey) (มี Case ให้ลงมือท ำ) 
1. กำรวิเครำะห์เปำ้หมำย / วิสยัทศัน์องค์กร (Vision / Mission / Goal) ออกมำเป็น 
 1.1. ควำมรู้อะไร 
 1.2. ควำมสำมำรถอะไร 
 1.3. ส ำคญั เร่งดว่นขนำดไหน 
2. กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถของบคุลำกรท่ีมีอยู่ โดยพิจำรณำจำก  
 2.1. ผลกำรประเมินกำรปฏิบตังิำน 
 2.2. ควำมสำมำรถของบคุลำกรท่ีก ำหนดไว้ในใบพรรณนำงำน 
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 2.3. ควำมคดิเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 2.3. สภำพกำรแขง่ขนัของธุรกิจ 
3. กระบวนกำรและท่ีมำของ Training Need ท่ีแท้จริง โดย 
 3.1. กำรสมัภำษณ์ 
 3.2. กำรใช้แบบส ำรวจ 
 3.3. กำรรวบรวม ประมวลผลและสรุป Training Need 
4. กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของกำรก ำหนดแผนฝึกอบรม  
5. กำรก ำหนดหลกัสตูรฝึกอบรมและประมำณกำรคำ่ใช้จ่ำยฝึกอบรม 
6. กำรด ำเนินกำรฝึกอบรมตำมแผนงำนท่ีได้รับกำรอนมุตัิเห็นชอบจำกผู้บริหำร  

 บทสรุปกำรท ำ Training Need Survey ในองค์กร / แบบฟอร์มตำ่งๆท่ีใช้ในกำรท ำ Training Need Survey 
เหมาะส าหรับ: 

 ผู้ ท่ีท ำงำนฝ่ำย HRD, Training & Development, Learning & OD 
ระยะเวลา: 1 วนั  
วิทยากร 
อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี 
ประสบการณ์ท างาน 
 ผู้อ ำนวยกำรหลกัสตูรพฒันำนกัขำย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั  
 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำทรัพยำกรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
 ท่ีปรึกษำและวิทยำกรด้ำนทรัพยำกรบคุคล 
 ผู้จดักำรฝ่ำยฝึกอบรมกำรตลำดและกำรขำย เครือโอสถสภำ  
 ฯลฯ 

อัตราคา่อบรม 

บคุคลท ัว่ไป 3,500 บาท (ไมร่วม VAT 7%) 

ทุกหลกัสูตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

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

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

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
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Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
 

การวเิคราะหห์า Training Need Survey และ การท า Training Plan 

 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

   
บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณย_์___________________________TAX ID__________________________________ 
  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: _____________________________________________________________________ 

หมายเหตุ   

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป 
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