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หลักสู ตร การจัดทา Training Roadmap ตาม Competency
(Competency-based Training Roadmap)
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ โรงแรม Arize ซอยสุ ขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้ อมพงษ์ กทม **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร : อาจารย์ ชัชวาล อรวงศ์ ศุภทัต

ลดพิเศษทุกที่น่งั เพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านัน้
หลักการและเหตุผล
บุคลากรนับได้ ว่าเป็ นทรั พยากรบุคคลอันสาคัญต่ อความสาเร็ จของการดาเนินงานขององค์ กร องค์ กรจึงต่ าง
ให้ ความสาคัญต่ อการส่ งเสริ มพัฒนาให้ บุคลากรได้ รับการพัฒนาอย่ างต่ อเนื่องและสอดคล้ องกับเส้ นทางการเติบโต
ในอาชี พของแต่ ละสายวิชาชี พ เส้ นทางการฝึ กอบรมบุคลากร (Training Roadmap) จึงเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือบริ หาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลสมัย ใหม่ (Modern HR Tools) ที่ ห ลายองค์ ก รนิ ย มจั ด ท า โดยเฉพาะในองค์ ก รที่ จั ด ท าระบบ
สมรรถนะ (Competency) ก็จะจั ดท าเส้ นทางการฝึ กอบรมบุคลากรบนฐานสมรรถนะ (Competency-based

Training Roadmap) เชื่ อมโยงเขากับแนวทางการพัฒนาบุคลากรเป็ นรายบุคคล อันจะทาให้ บุคลากรได้ รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่ สอดคล้ องกับการปฏิ บัติงาน มีขวัญกาลังใจและพร้ อมสาหรั บการแข่ งขันทั้ง
ภายในและภายนอกองค์ กร เป็ นกาลังสาคัญต่ อองค์ กรในที่สุด

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร :
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมสัมมนา
o มีความรู้ ความเข้ าใจในแนวคิดเกี่ยวกับ Competency
o มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับแนวทางในการจัดทา Training Road Map และแนวทางการจัดทา Training
Roadmap ตาม Competency พร้ อมฝึ กปฏิ บัติตามตัวอย่ างที่กาหนด
o มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ Training Roadmap กั บเครื่ องมื อของการพั ฒนาบุคลากรอื่ นเช่ น เส้ นทาง
ความก้ าวหน้ าในอาชี พ (Career Path) การจัดทาแผนการสื บทอดตาแหน่ ง (Succession Plan) การจัดทา
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แนวทางการบริ หารคนเก่ ง (Talent Management) โดยเรี ยนรู้ กรณี ศึ ก ษาที่ สามารถน ากลั บ ไป
ประยุกต์ ใช้ งานได้ จริ งต่ อไป
o สามารถนาเอาแนวทางการจัดทา Training Road Map ไปปรั บใช้ ในการในกาหนดหลักสูตรฝึ กอบรมระยะ
ยาวให้ สอดคล้ องกับ Competency อย่ างได้ ผล
สิ่ งทีจ่ ะเรี ยนรู้ :
ผู้เข้ าร่ วมสัมมนาจะได้ เรี ยนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กันในเรื่ อง......
o เหตุใดองค์ การต้ องพัฒนาบุคลากร และบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาบุคลากร
o ทาอย่ างไรจะพัฒนาพนักงานให้ มีความรู้ ความสามารถไปในทิศทางที่สอดคล้ อง
กับเป้ าหมายขององค์ กร และปั ญหาที่มกั จะพบอยู่เสมอ ๆ ในการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร
o เครื่ องมือของการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ (Modern HRD Tools) ที่องค์ กรชั้นนานิยมใช้
o ทบทวนความรู้ เรื่ อง Competency
o Training Road Map คืออะไร และมีความจาเป็ นต่ อองค์ กรอย่ างไร
o ความแตกต่ างของ Training Road Map กับ Training ตาม GAP ที่กาหนด
o ขัน้ ตอนการจัดทา Training Road Map ตาม Competency
o Workshop : จัดทา Training Road Map ตาม Competency
o ปั ญหาการทา Training Road Map ตาม Competency และแนวทางแก้ ไข
o การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP)
o Workshop : การเขียนแผน IDP
o การประเมินและติดตามผล IDP - Workshop + Forms
o สรุ ปการเรี ยนรู้ เรื่ องการจัดทา Training Roadmap & IDP ในองค์ กร
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แนวทางการเรี ยนรู้ :
หลักสูตรนี ้ สร้ างการเรี ยนรู้ โดยมุ่งเน้ นการสร้ างความเข้ าใจและถ่ ายทอดแนวปฏิ บัติเพื่อให้ นาไปใช้ งานได้ จริ ง โดย
ผสมผสานเทคนิคการสร้ างการเรี ยนรู้ ได้ แก่
o บรรยายแบบกระชับประกอบการยกตัวอย่ างกรณี ศึกษา (Mini-Lecture & Case Study)
o กิจกรรมเรี ยนรู้ ร่วมกัน (Q&A Activity)
o แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experience Sharing)
o ฝึ กปฏิ บัติการ (Practices)
กลุ่มเป้ าหมาย :
o เจ้ าของธุรกิจ SME และผู้สนใจทั่วไป
o ผู้จัดการและหัวหน้ างานในสายงาน HR
o ผู้จัดการและหัวหน้ างานทุกสายงาน
o Senior HR / HR Executive / HRBP
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา :
1 วัน ระหว่ างเวลา 09.00-16.00 น.

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %

ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ทุกที่นั่งลดพิเศษเพียง

2,900

203

87

3,016

ท่านละ

สารองทีน่ ั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
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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วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หากท่านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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