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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

รุน่ 18 ยกเครื�องเร ื�องระบบฝึกอบรมยคุใหม ่ 
(Modern Training Management System : Training Management Module 1) 

 
 

วทิยากร: อาจารย ์ธนุเดช ธาน ี
วทิยากรและทีBปรกึษาผูช้าํนาญการพเิศษดา้น HR จากประสบการณ์ 30 ปี 
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลยัภาครัฐ 

อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมยั 

ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีBไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั _นนําหลายแหง่ จากประสบการณ์การทํางานในองคก์รชั _นนํากวา่ 30 ปี 

 
 

18 พฤศจกิายน 2563 
09.00 -16.00 น. 

           ** Miracle Grand Convention Hotel ถนนวภิาวดรีงัสติ หลกัสี� (ใกลโ้รงพยาบาลจฬุาภรณ)์ 
                         *สถานทีBจัดสมัมนาอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
          ยคุของการเปลีBยนแปลง...ถงึเวลาแลว้หรอืยงัที�องคก์รของทา่นตอ้งการยกระดบัการบรหิารงาน HRD 
ดว้ยระบบฝึกอบรม ยคุใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์(Vision) พนัธกจิ (Mission) นโยบาย (Policy) และ
เป้าหมาย (KPI/OKR) รวมท ัaงกลยทุธ ์(Strategy) ขององคก์รอยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรม ? 
           หากถงึเวลาของการเปลีBยนแปลง...ทา่นตอ้งไมพ่ลาด...หลักสตูรฝึกอบรมทีBไดรั้บการพัฒนาตอ่ยอดจาก
ประสบการณใ์นสายงานฝึกอบรมกวา่ 30 ปีจากองคก์รธรุกจิชั _นนํา มาถ่ายทอดเสน้ทางลัดสูค่วามสําเร็จในอาชพีนัก
บรหิารงานฝึกอบรมแบบเนื_อๆ พรอ้ม แบบฟอรม์, ตัวอย่าง, แนวปฏบิัต ิและเทคนคิตา่งๆ ทีBกระชบั เขา้ใจง่าย ใช ้
ปฏบิตัไิดจ้รงิ  
 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เสรมิสรา้งแนวคดิ และวธิปีฏบัิตเิกีBยวกบัการกําหนด Training KPIs การออกแบบและพัฒนาระบบฝึกอบรม 
การวเิคราะหค์วามจําเป็นในการฝึกอบรม การจัดทํา Training Road Map/Training Plan การออกแบบ
หลักสตูรฝึกอบรม การจัดการโครงการฝึกอบรม การประเมนิและตดิตามผลการฝึกอบรมยคุใหม่ทีBตอบโจทย์
ธรุกจิ 

2. สามารถวเิคราะห ์Training Needs จากวสิยัทศัน ์ภารกจิ นโยบาย Competency องคก์รของตนเองไดช้ดัเจน 
3. สามารถจัดทําแผนฝึกอบรมประจําปียคุใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัวสัิยทศัน ์ภารกจิ นโยบายองคก์รไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

4. สามารถออกแบบหลักสตูรฝึกอบรมภายในองคก์รแบบ 3 Know ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
5. สามารถนําความรูท้ีBไดรั้บไปปรับปรุง พัฒนา ระบบการบรหิารงานฝึกอบรมใหต้อบโจทยธ์รุกจิไดอ้ยา่งชดัเจน 
เป็นรูปธรรมทีBจับตอ้งได ้แบบนักบรหิารงานฝึกอบรมมอือาชพียคุใหม ่ 

 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นที�  1  :  แนวทางยกระดบัการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรอยา่งย ั�งยนืใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์ภารกจิ 
และนโยบายขององคก์ร  

• พัฒนาระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกับวสิยัทศัน ์ภารกจิ และนโยบายขององคก์ร 
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• การออกแบบกจิกรรมการพัฒนาใหส้อดคลอ้งกับกลยทุธอ์งคก์าร  
สว่นที�  2  :  การกําหนด Training KPIs ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายธุรกจิ/องคก์ร (Training KPIs base 
on Corporate KPIs) 

• แนวทางการกําหนด Training KPIs ใหส้อดคลอ้งกบั Corporate KPIs ดว้ย Balance Scorecard (BSC) 
• แนวทางประเมนิ Return On Investment (ROI) ในการฝึกอบรมแบบ Performance Profit 

สว่นที�  3  :  การออกแบบและพฒันาระบบฝึกอบรม สาํหรบันกับรหิารงานฝึกอบรมมอือาชพี 
• การจัดทํา Flow chart ระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรยุคใหม่ (Standard Operation Procedure : 
SOP) 

• Workshop 1 : ฝึกปฏบัิตจัิดทํา SOP ฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร 
• ตัวอย่าง : การจัดทําโครงการเสนอขออนุมัตงิบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรประจําปี
แบบ         นักบรหิารงานฝึกอบรมมอือาชพี 

สว่นที�  4  :  การวเิคราะหค์วามจําเป็นในการฝึกอบรมใหต้อบโจทยธ์ุรกจิ (Modern Training Needs)  
• 13 เทคนคิในการวเิคราะหห์าความจําเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร (Training Needs) 
• การหา Training Needs จากนโยบายองคก์ร 
• Workshop 2 : ฝึกปฏบัิตวิเิคราะหค์วามจําเป็นในการฝึกอบรมจากวสัิยทศัน ์/ ภารกจิ / นโยบายขององคก์ร 
• การวเิคราะหห์า Training Needs ดว้ย Competency จาก SOP และ Work Instruction (WI) 
• Workshop 3 : ฝึกปฏบัิตวิเิคราะหค์วามจําเป็นในการฝึกอบรมดว้ย Competency จาก SOP / WI ในระบบ 
ISO9001 / IATF16949  

สว่นที�  5  :  เทคนคิการจดัทํา Training Road Map และ Modern Training Plan ยคุใหม ่
• แผนฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร 6 ระดับ ทีBทกุองคก์รควรจะม ี
• ขั _นตอนสําคัญในการจัดทํา Training Road Map ยคุใหม ่ในการพัฒนาบคุลากรใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์
องคก์ารและระบบ HRD 

• ตัวอย่าง : Training Road Map Plan ยคุใหม ่
• เทคนคิการวเิคราะหแ์ละจัดทําแผนฝึกอบรมประจําปี (Modern Training Plan) ยคุใหมแ่บบ Visual 
Management 

• Workshop 4 : ฝึกปฏบัิตจัิดทําแผนฝึกอบรมประจําปียุคใหม ่ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์/ ภารกจิ / นโยบาย
องคก์ร 

สว่นที�  6  :  เทคนคิการออกแบบหลกัสตูรฝึกอบรมแบบมอือาชพี 
• แนวทางการออกแบบหลักสตูรฝึกอบรมแบบ 3 Know 
• การเขยีนวัตถุประสงคห์ลักสตูรฝึกอบรมเชงิพฤตกิรรม เพืBอใชใ้นการประเมนิผลการอบรมเชงิพฤตกิรรม 
• Workshop 5 : ฝึกปฏบัิตอิอกแบบหลักสตูรฝึกอบรมภายในองคก์รแบบ 3 Know 

สว่นที�  7  : การจดัการโครงการฝึกอบรมแบบมอือาชพี 
• 12 เรืBองทีBควรเตรยีมกอ่นการฝึกอบรม 
• ตัวอย่าง : Training Check Lists ทีBสาํคัญของงานฝึกอบรม 
• 9 เรืBองทีBควรดําเนนิงานระหวา่งการฝึกอบรม 

สว่นที�  8  :  เทคนคิการประเมนิและตดิตามผลการฝึกอบรมเชงิพฤตกิรรม 
• การประเมนิผลผูรั้บเขา้รับการฝึกอบรมเชงิพฤตกิรรมใหส้อดคลอ้งกบัหลักสตูรฝึกอบรม 
• ตัวอย่าง : แบบประเมนิผลผลลัพธข์องการเรยีนรูท้ีBไดร้ับจากการฝึกอบรมยคุใหม ่(Training Evaluation from 
Results of Learning)  

• การตดิตามผลการพัฒนาบคุลากรดว้ย Competency ใหส้อดคลอ้งกบั Career Path 
• ตัวอย่าง : แบบตดิตามประเมนิขดีความสามารถของผูเ้ขา้รับการอบรมตามระดับ Competency ทีBคาดหวัง 

สว่นที�  9  :  เทคนคิการเชื�อมโยงระบบงาน Training สูง่าน HRD  
• การเชืBอมโยง Training สู ่Career Path, Succession Plan, Performance Appraisal  
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 24 พฤศจกิายน 2563  
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 10 พฤศจกิายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีB 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีB 014-2-63503-8 

          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืBอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืBอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีBจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีBไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา,เทคนคิ,การบรหิาร,IDP,Competency,Performance,Management  
 


