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โรงแรม เอส 31 (สุขุมวิท ซอย 31)

 ทําอยางไรแผนงานฝกอบรมนั้นจึงจะตอบสนอง
ความจําเปนในการฝกอบรมขององคการอยางแทจริง

 ทําอยางไรจึงจะจัดทําแผนฝกอบรมทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวใหสอดคลองกันและเปนการพัฒนาคนและ
องคการอยางตอเนื่อง

 ทําอยางไรจึงจะหา Training Needs ขององคการ 
หนวยงาน และบุคคลออกมาไดอยางสอดคลองกัน 
เพื่อใหการจัดทําแผนฝกอบรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล

 ทําอยางไรจึงจะขจัด “Training Want” ซึ่งมักจะ
ปนมากับ “Training Need” ได

 ใชอะไรเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนการฝกอบรม 
(Training Key Performance Indicators : KPIs)

 และอื่น ๆ อีกหลายประเด็น เพื่อใหสามารถแกไขปญหา
ในการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม และ
การจัดทําแผนฝกอบรมอยางไดผลตอองคการอยาง
แทจริง

วิทยากร

ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค�
Senior Consultant & Trainer

ประสบการณ
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายทรัพยากรมนุษย 

บริษัท เอบีบี จํากัด
 ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย 

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 ผูจัดการอาวุโสฝายการพนักงานและการจัดองคการ 

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 ผูจัดการฝายการพนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 ผูอํานวยการสํานักฝกอบรม NIDA

การฝ�กอบรมในหลักสูตรนี้ 
มุ�งตอบป�ญหาเหล�านี้ทั้งหมด 
จึงเป�นหลักสูตรที่เหมาะสําหรับ
  ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
  ผูจัดการฝายฝกอบรม
  เจาหนาที่ฝายพัฒนาบุคคล
  นักบริหารทรัพยากรมนุษย

รุ�นที่ 24
มอบวุฒิบัตร

การวิเคราะห�
หาความจําเป�น
ในการฝ�กอบรม
และการจัดทําแผน
การฝ�กอบรมประจําป�

ทุกป�หน�วยงานฝ�กอบรมขององค�การ
จะต�องจัดทําแผนการฝ�กอบรมประจําป�เสนอ
ผู�บริหารระดับสูงเพื่ออนุมัติ คําถามที่สําคัญ
และผู�บริหารงานฝ�กอบรมจําเป�นจะต�อง
ตอบให�ได�อย�างชัดเจนก็คือ :

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
ชําระเงินก�อนวันที่ 24 ก.ย. 2563 ลด 300 บาท



หัวข�อการฝ�กอบรม

1. Learning : Training & Development Overview
  วิสัยทัศนใหมตอการจัดการเรียนรูและพัฒนา

พนักงาน
  ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการกําหนด Training Plan
  กระบวนการวางแผนการฝกอบรม (Training 

Process Overview)
2. การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม (Training 

need analysis)
  ลักษณะสําคัญของ “ความจําเปนในการฝกอบรม”
  กรณีศึกษา : การวิเคราะหความจําเปนฯ 

ระดับองคการ หนวยงาน และบุคคล
  ที่มาของความจําเปนในการฝกอบรม และวิธีการ

คนหา-วิเคราะห
 - Policy & Strategies – based training need
 - Problem-based training need
 - Core value & Competencies – based 

training need

หลักสูตรฝกอบรม “การวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรมและการจัดทําแผนการฝกอบรมประจําป รุนที่ 24” (วันที่ 1 ต.ค. 2563)

  Workshop : การวิเคราะหโจทยตาง ๆ เพื่อกําหนด
ความจําเปนในการฝกอบรม

3. การจัดทําแผนและโครงการฝกอบรม
  การมีแผนฝกอบรมตอเนื่อง สําหรับพนักงาน 

(Training Roadmap) ยังจําเปน?
  องคประกอบของการจัดทําแผนการฝกอบรม

ประจําป
  วิธีการเขียนแผนโครงการฝกอบรม และวิธีการ

นําเสนอแผนฯ
4. การกํากับแผนงานและผลการฝกอบรม
  การกําหนดตัวชี้วัดผลการฝกอบรม 

(Training KPI’s) ตามผูรับผิดชอบ
  การกํากับผลการอบรมดวยการวางแผนประเมิน

และติดตามผล
  Workshop : Training evaluation & follow up 

plan
5. สรุปและซักถามปญหาตาง ๆ 

วิธีการบรรยาย

การบรรยาย กรณีศึกษา Workshop และการอภิปราย

แลกเปลี่ยนประสบการณ
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

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

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

*ตําแหนง ..................................................................................

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................

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