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1 Professional Training Solution 

Course :     การหาความจําเป็นในการวางแผนและจัดฝึกอบรมสําหรับเจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม 
วันที ่10 มถินุายน 2565 
เวลา 09.00-16.00 น. 

Novotel Bangkok Hotel 
สถานท่ีจดัอบรมอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

หลักการและเหตผุล  
สาํหรบัรบัองคก์รที่ยงัใชเ้ครื่องมือสมยัใหม่ และยงัคงตอ้งการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรในระยะสัน้แบบปี

ต่อปี แลว้ตอ้งการเชื่อมโยงไปยงัเปา้หมายหรือวิสยัทศันข์ององคก์รดว้ยนัน้ ก็สามารถทาํได ้นั่นคือ การหาความจาํเป็น

ในการฝึกอบรม (Training Need Survey) แลว้กาํหนดออกมาเป็นแผนการฝึกอบรมประจาํปี (Training Year Plan) 

โดยการฝึกอบรมที่ไดน้ัน้ สามารถตอบโจทยข์องธุรกิจ ตอบโจทยง์าน และตอบโจทยพ์ฒันาคนไดเ้ช่นกนั โดยไม่ตอ้งรอ

ใหอ้งคก์รมีการใช ้Competency  

วัตถุประสงค:์เพื่อใหผู้เ้ขา้การฝึกอบรม 

• มีหลกัการในการทาํ Training Need Survey 

• สามารถทาํตามขัน้ตอนไดอ้ย่างถกูตอ้งจากการฝึกปฏิบติั (Workshop) 

• สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัองคก์รของตนอย่างมีประสิทธิผลดีย่ิงขึน้ 

หัวข้อการบรรยาย: 

• เปา้หมายของการหาความจาํเป็นในการฝึกอบรม (Training Need Survey) เพื่อตอบโจทย ์3 ขอ้ 

- ทิศทางท่ีองคก์รตอ้งการมุ่งไป (Vision / Mission / Goal) เป็นอย่างไร 

- ความสามารถท่ีบุคลากรตอ้งมี เพื่อตอบสนององคก์ร (Employee Abilities) คืออะไร 

- ความรู ้ทศันคติ ทกัษะ และพฤติกรรม (KASH) อะไรที่จะเติมเต็มใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมายที่กาํหนดไว ้

• ขัน้ตอนการหาความจาํเป็นในการฝึกอบรม (Training Need Survey) (มี Case ใหล้งมือทาํ) 

1. การวิเคราะหเ์ปา้หมาย / วิสยัทศันอ์งคก์ร (Vision / Mission / Goal) ออกมาเป็น 

 1.1. ความรูอ้ะไร 

 1.2. ความสามารถอะไร 

 1.3. สาํคญั เรง่ด่วนขนาดไหน 

2. การวิเคราะหค์วามสามารถของบุคลากรท่ีมีอยู่ โดยพิจารณาจาก  

 2.1. ผลการประเมินการปฏิบติังาน 

 2.2. ความสามารถของบคุลากรท่ีกาํหนดไวใ้นใบพรรณนางาน 

 2.3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

 2.3. สภาพการแข่งขนัของธุรกิจ 
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2 Professional Training Solution 

3. กระบวนการและที่มาของ Training Need ท่ีแทจ้รงิ โดย 

 3.1. การสมัภาษณ ์

 3.2. การใชแ้บบสาํรวจ 

 3.3. การรวบรวม ประมวลผลและสรุป Training Need 

4. การจดัลาํดบัความสาํคญัของการกาํหนดแผนฝึกอบรม  

5. การกาํหนดหลกัสตูรฝึกอบรมและประมาณการค่าใชจ้่ายฝึกอบรม 

6. การดาํเนินการฝึกอบรมตามแผนงานที่ไดร้บัการอนมุติัเห็นชอบจากผูบ้ริหาร  

• บทสรุปการทาํ Training Need Survey ในองคก์ร / แบบฟอรม์ต่างๆที่ใชใ้นการทาํ Training Need Survey 

เหมาะสาํหรับ: 

• ผูท่ี้ทาํงานฝ่าย HRD, Training & Development, Learning & OD 

ระยะเวลา: 1 วนั  

วิทยากร 

อาจารยพ์รเทพ  ฉันทนาวี 

ประสบการณท์าํงาน 
• ผูอ้าํนวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บรษัิท มหวฒัน ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั  
• ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบคุคล กลุม่บรษัิท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
• ท่ีปรกึษาและวิทยากรดา้นทรพัยากรบุคคล 
• ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  
• ฯลฯ 

อัตราคา่อบรม 

บคุคลท ัว่ไป 3,800 บาท (ไมร่วม VAT 7%) 

ทุกหลกัสูตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

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

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

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

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


 

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

การหาความจําเป็นในการวางแผนและจัดฝึกอบรมสําหรับเจา้หนา้ที่
ฝึกอบรม 

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

   
บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณย_์___________________________TAX ID__________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์___________________ต่อ_______ 

   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหตุ   

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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