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 หลักสูตร  การจัดท า Training Roadmap ตาม Competency  

(Competency-based Training Roadmap) 
วันที ่28 มิถุนายน  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์ชัชวาล   อรวงศ์ศุภทตั  

ลดพิเศษทุกท่ีนั่งเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านัน้ 

 
 

หลกัการและเหตุผล 
 

 
 

บุคลากรนับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญต่อความส าเร็จของการด าเนินงานขององค์กร องค์กรจึงต่าง
ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับเส้นทางการเติบโต
ในอาชีพของแต่ละสายวิชาชีพ  เส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร (Training Roadmap) จึงเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (Modern HR Tools) ท่ีหลายองค์กรนิยมจัดท า โดยเฉพาะในองค์กรท่ีจัดท าระบบ

สมรรถนะ (Competency) ก็จะจัดท าเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากรบนฐานสมรรถนะ (Competency-based 
Training Roadmap)  เช่ือมโยงเขากับแนวทางการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล อันจะท าให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะและพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน มีขวัญก าลังใจและพร้อมส าหรับการแข่งขันท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร เป็นก าลังส าคัญต่อองค์กรในท่ีสุด  
 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : 
      เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

o มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเก่ียวกับ Competency 

o มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางในการจัดท า Training Road Map และแนวทางการจัดท า Training 
Roadmap ตาม Competency  พร้อมฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างท่ีก าหนด  

o มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ Training Roadmap กับเคร่ืองมือของการพัฒนาบุคลากรอ่ืนเช่น เส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) การจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) การจัดท า
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แนวทางการบริหารคนเก่ ง  (Talent Management) โดย เ รียน รู้กรณี ศึกษา ท่ีสามารถน ากลับไป                     
ประยกุต์ใช้งานได้จริงต่อไป 

o สามารถน าเอาแนวทางการจัดท า Training Road Map ไปปรับใช้ในการในก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมระยะ
ยาวให้สอดคล้องกับ Competency อย่างได้ผล  

 
ส่ิงทีจ่ะเรียนรู้ : 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์กันในเร่ือง......  
 

o เหตุใดองค์การต้องพัฒนาบุคลากร และบทบาทของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 

o ท าอย่างไรจะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถไปในทิศทางท่ีสอดคล้อง                                          

กับเป้าหมายขององค์กร และปัญหาท่ีมกัจะพบอยู่ เสมอ ๆ ในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร  

o เคร่ืองมือของการพัฒนาบุคลากรสมยัใหม่ (Modern HRD Tools) ท่ีองค์กรช้ันน านิยมใช้ 

o ทบทวนความรู้เร่ือง Competency 

o Training Road Map คืออะไร และมีความจ าเป็นต่อองค์กรอย่างไร 

o ความแตกต่างของ Training Road Map กับ Training ตาม GAP ท่ีก าหนด 

o ขัน้ตอนการจัดท า Training Road Map ตาม Competency  

o Workshop : จัดท า Training Road Map ตาม Competency  

o ปัญหาการท า Training Road Map ตาม Competency และแนวทางแก้ไข 

o การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) 

o Workshop : การเขียนแผน IDP  

o การประเมินและติดตามผล IDP - Workshop + Forms 

o สรุปการเรียนรู้เร่ืองการจัดท า Training Roadmap & IDP ในองค์กร 
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แนวทางการเรียนรู้ :   
หลักสูตรนี ้สร้างการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพ่ือให้น าไปใช้งานได้จริง  โดย
ผสมผสานเทคนิคการสร้างการเรียนรู้ได้แก่ 
o บรรยายแบบกระชับประกอบการยกตัวอย่างกรณีศึกษา (Mini-Lecture & Case Study)  

o กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน (Q&A Activity) 

o แลกเปล่ียนประสบการณ์ (Experience Sharing) 

o ฝึกปฏิบัติการ (Practices) 

 
กลุ่มเป้าหมาย : 
o เจ้าของธุรกิจ SME  และผู้สนใจท่ัวไป 

o ผู้จัดการและหัวหน้างานในสายงาน HR   

o ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน  

o Senior HR / HR Executive / HRBP      

 
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา :    

1 วนั ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.   
 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ทุกที่น่ังลดพเิศษเพยีง

ท่านละ  

2,900 203 87 3,016 

 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter  คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
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วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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