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การวิ เ คราะห
หาความจําเปน
ในการ
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ก
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และการจั ด ทํ า แผน

การฝกอบรมประจําป
รุนที่

20

มอบวุฒิบัตร

ทุกปหนวยงานฝกอบรมขององคการจะตอง
จัดทําแผนการฝกอบรมประจําปเสนอผูบริหาร
ระดับสูง เพื่ออนุมัติ คําถามที่สําคัญและผูบริหาร
งานฝกอบรมจําเปนจะตองตอบใหไดอยาง
ชัดเจนก็คือ :ทําอยางไรแผนงานฝกอบรมนั้นจึงจะตอบสนอง
ความจําเปนในการฝกอบรมขององคการอยาง
แทจริง
ทําอยางไรจึงจะจัดทําแผนฝกอบรมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวใหสอดคลองกันและเปนการพัฒนา
คนและองคการอยางตอเนื่อง
ทําอยางไรจึงจะหา Training Needs ขององคการ
หนวยงานและบุคคลออกมาไดอยางสอดคลอง
กัน เพื่อใหการจัดทําแผนฝกอบรมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ทําอยางไรจึงจะขจัด “Training Want” ซึ่งมักจะปน
มากับ “Training Need” ได
ใชอะไรเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนการฝก
อบรม (Training Key Performance Indicators :
KPIs)
และอื่น ๆ อีกหลายประเด็น เพื่อใหสามารถแกไข
ปญหาในการวิเคราะหหาความจําเปนในการ
ฝกอบรม และการจัดทําแผนฝกอบรมอยางไดผล
ตอองคการอยางแทจริง

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม บูเลอวารด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
วิทยากร

ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค
ประสบการณ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายทรัพยากรมนุษย
บริษัท เอบีบี จํากัด
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย
บริษัท ทรู คอปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการอาวุโสฝายการพนักงานและการจัดองคการ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ผูจัดการฝายการพนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผูอํานวยการสํานักฝกอบรม NIDA

การฝกอบรมในหลักสูตรนี้ มุงตอบปญหา
เหลานี้ทั้งหมด จึงเปนหลักสูตรที่เหมาะสําหรับ
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
ผูจัดการฝายฝกอบรม
เจาหนาที่ฝายพัฒนาบุคคล
นักบริหารทรัพยากรมนุษย

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,600 บาท + VAT 252 รวม 3,852 บาท / บุคคลทั่วไป 4,200 บาท + VAT 294 รวม 4,494 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 29 พ.ย. 2561 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม

วิสัยทัศนตอการดําเนินงานฝกอบรมขององคการธุรกิจ

ความหมาย ความสําคัญและแนวคิดใหมของการวิเคราะหหาความจําเปน
ในการฝกอบรม

ประเภทของความจําเปนในการฝกอบรม (Problem – Based vs. Competency – Based)
การหาความจําเปนในการฝกอบรมระดับองคการ
การหาความจําเปนในการฝกอบรมระดับหนวยงาน
การหาความจําเปนในการฝกอบรมระดับบุคคลที่สอดคลองกับความจําเปนในการอบรมของ
หนวยงานและองคการ

กระบวนการจัดทํา Competency – Based Training

Workshop : การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม

องคประกอบของแผนฝกอบรมประจําปใหสอดคลองกับความจําเปนในการฝกอบรม

การคํานวณงบประมาณคาใชจาย และการนําเสนอแผนฝกอบรมเพื่อการอนุมัติจากผูบริหารระดับสูง

การจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงานฝกอบรม (Key Performance Indictors : KPIs)

ปญหาที่มักพบในการหาความจําเปนในการฝกอบรมที่ทําใหการจัดทําแผนและโครงการ
ฝกอบรมขาดประสิทธิภาพหรือไมบรรลุผล
หลักสูตรฝกอบรม “การวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรมและการจัดทําแผนการฝกอบรมประจําป รุนที่ 20” (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934 สํานักงานใหญ
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
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