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หลกัสตูร Training Roadmap & IDP Based on Competency 
 วันพุธท่ี  14  ธันวาคม  2565   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

สถานที่ St.James Hotel ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กรุงเทพ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

  
 

รบัส่วนลดพิเศษ  สมคัร 3 ท่านเขา้ฟรเีพิ่ม 1 ท่านทนัที !!! 

วิทยากร :  ดร.พพิฒัน์พล  เพช็รเที่ยง (อ.ปีเตอร์ / ดร.ป๊ีด) 
 

วตัถปุระสงค ์ 
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมหีลกัการ แนวคดิการจดัท า Training Roadmap & IDP Based on Competency 

อยา่งมรีะบบ 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกทกัษะ ลงมอืปฏบิตักิารบรหิารจดัการ Training Roadmap & IDP Based on 

Competency ตามขัน้ตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมน าไปประยกุตใ์ชก้บัการบรหิารจดัการบุคลากรไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

 
หวัข้อการอบรม 
ภาคเช้า Training Road Map 

1. ความส าคญัของ Training Road Map และท าเพือ่อะไร 
2. องคป์ระกอบ รปูแบบของ Training Road Map 
3. ขัน้ตอนการจดัท า Training Road Map 
4. วงจรการฝึกอบรม การพฒันาบุคลกร และการวางแนวทางการพฒันาทรพัยากรบุคคล 

▪ การก าหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธก์ารฝึกอบรม 
▪ การวเิคราะหห์าความจ าเป็นในการฝึกอบรม และพฒันา 
▪ การก าหนดกรอบระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง 
▪ การก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรม และพฒันา 
▪ ก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรมเกีย่วกบัความรู ้และทกัษะในงาน 
▪ ก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่การพฒันางาน 
▪ ก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่รองรบัความกา้วหน้าในอาชพี 
▪ การจดัท าแผนการฝึกอบรมและพฒันารายบุคคล (IDPs) 
▪ การประเมนิหาช่องว่างความสามารถ (CGA) 
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▪ การประเมนิ และการตดิตามผลการฝึกอบรม และพฒันา 
5. WORKSHOP : การเชื่อมโยง Training Road Map กบัระบบการบรหิารบุคลากร  

 
ภาคบ่าย IDP Based on Competency 

1. ความเขา้ใจเกีย่วกบั Competency และการเชื่อมโยง 
▪ Core Competency (CC) 
▪ Functional Competency (FC) 
▪ Supervisory Competency (SC) 
▪ Managerial Competency (MC) 

3. การก าหนด Core Functional และ Managerial Competency 
4. การก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรมตามระดบัของ Competency โดยแบ่งเป็นหลกัสตูรดา้น CC Course, FC 

Courses และ MC Courses และใหเ้นื้อหาอยู่ในขอบเขตของ JD 
5. WORKSHOP : ฝึกการเขยีน Competency Based Training Roadmap พรอ้มน าเสนอ 

▪ การวางผงั TRM ของแต่ละต าแหน่ง และประมาณการค่าใชจ้่ายฝึกอบรม 
▪ ระยะเวลาของต าแหน่งงานกบัความกา้วหน้าในอาชพี Career Path 
▪ การจดัท าแผนพฒันารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan) โดยใช ้Competency 
▪ การประเมนิและตดิตามผล IDP รวมถงึ Feedback 

6. ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาเมือ่ตอ้งน า Competency ไปใชใ้นการพฒันาบุคลลากร 
 

วิธีการฝึกอบรม – สมัมนา 
เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Dynamic & Workshop) เน้นการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ร่วมกนั (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ประกอบดว้ย 
 การบรรยาย    กจิกรรม และเกม      การแสดงออก 
 กลุ่มสมัพนัธ ์  การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ  

วิทยากรน าการสมัมนา 

ดร.พิพฒัน์พล  เพช็รเท่ียง (อ.ปีเตอร/์ดร.ป๊ืด) 
▪ Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER 
▪ ทีป่รกึษาพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ร : DE WISDOM Training Institute 
▪ ทีป่รกึษาอสิระพฒันาพนกังานขายและพนกังานสมัพนัธล์กูคา้ดว้ยกระบวนการ 

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center 
▪ ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบหลกัสตูร และเครื่องมอืส าหรบัการพฒันาบุคลากรมากกว่า 10 ปี 

 
อดีตท่ีท างาน  

▪ ทีป่รกึษาอาวุโสดา้นพฒันาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)  
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▪ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.) 
▪ ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน) 
▪ ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารสว่นหน้า และผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel 

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok 
การศึกษา 

  - ปรญิญาเอก สาขาพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

   ช่ือเร่ืองดษุฎีนิพนธ ์การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการสอนงานของหวัหน้างานในโรงงานอเิลก็ทรอนิกสไ์ทย 
   A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries. 

- ปรญิญาโท สาขาการศกึษาเพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  - ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (ENGLISH COMMUNICATION ART) 
    มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์ 

  ศิษยเ์ก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวลันพรตัน์เชดิชเูกยีรต ิประเภทผูใ้หบ้รกิารสงัคม 
  Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA 
  Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer 

    DDI-Development Dimensions International (Thailand) 
    Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY  

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ขนมเบรค ชา กาแฟ  2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
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รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
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