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หลักสู ตร Training Roadmap

หล ักสูตร การจ ัดทา Training Roadmap สาหร ับ HRD
วันที่ 15-16 มีนาคม 2562
โรงแรมซีทรัส สุขมุ วิท 11
สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล:
ปั จจุบนั นี ้ หลายองค์กรชันน
้ าได้ ใช้ เครื่ องมือบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (Modern HR Tools) ที่เรี ยกว่า "สมรรถนะ
(Competency)" จึงได้ นามาขมวดเข้ ากับการฝึ กอบรมและการพัฒนาพัฒนาบุคลากร เมื่อต้ องวางแผนการฝึ กอบรมให้ ควบคูไ่ ปกับโอกาส
ความก้ าวหน้ าของพนักงานอย่างต่อเนื่องระยะยาว 3 ปี 5 ปี ซึง่ เรี ยกว่า “Training Roadmap” ต่อมาได้ ใช้ "สมรรถนะ (Competency)" มา
เป็ นตัวกาหนดสมรรถนะของตาแหน่งและประเมินหา "จุดอ่อน (Weakness)" ของสมรรถนะพนักงานเป็ นรายบุคคลในตาแหน่งตาม
หน่วยงานต่างๆอีกด้ วย จึงทาให้ การพัฒนาคนเฉพาะเจาะจง ระบุเป็ นรายบุคคลได้ และวิธีการพัฒนาผู้ที่มี "สมรรถนะที่ออ่ นในบางเรื่ อง"
ด้ วยเครื่ องมือที่เรี ยกว่า IDP : Individual Development Plan ซึง่ จักอาศัยการฝึ กอบรมหรื อวิธีการอื่นใดก็ได้
ดังนัน้ การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลักสูตร Competency Based Training Roadmap & IDP Workshop จึงทาให้ ทา่ นได้ เรี ยนรู้
"การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล" ทังองค์
้ กรและเฉพาะรายบุคคลควบคูก่ นั ในคราวเดียว
วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าการฝึ กอบรม
 มีหลักการในการทา Training Roadmap
 สามารถทาตามขันตอน
้
Training Roadmap ได้ ถกู ต้ อง
 มีหลักการในการทา IDP : Individual Development Plan ให้ ได้ ผลดี
 สามารถนาไปปรับใช้ ให้ เข้ ากับองค์กรตนเองได้
หัวข้ อการบรรยาย:

 องค์ประกอบของการวาง Training Roadmap ในองค์กร
- กลยุทธ์ ขององค์กร (Vision Mission Goal) ทิศทางเป็ นอย่างไร
- ขอบข่ายหน้ าที่ความรับผิดชอบของงาน (Job Description) ในแต่ละตาแหน่งงาน
- ผลการประเมินการปฏิบต
ั ิงาน (Performance Appraisal)
- เส้ นทางความก้ าวหน้ าในอาชีพ (Career Path) กาหนดไว้ อย่างไร
- สมรรถนะที่เกี่ยวข้ องในการทา Training Roadmap ทัง้ Core, Function & Managerial Competency
 ขัน้ ตอนการวาง Training Roadmap – Workshop (มี Case ให้ ลงมือทา)
1. การหาช่องว่างพฤติกรรมหลักตาม Competency ในแต่ละตาแหน่งงาน (Competency Gap) เพื่อให้ เห็นประเด็น
เนื ้อหาของการจัดหลักสูตรฝึ กอบรม (หรือใช้ อีกแนวทางหนึ่งโดยวางเนื ้อหาหลักสูตรฝึ กอบรมแบบเต็มรอไว้ ก่อน แล้ ว
จึงตัดทอนและ/หรื อเพิ่มเติมเนื ้อหาหลักสูตรภายหลัง โดยพิจารณาผลการประเมินการปฏิบตั ิงานประกอบกับการหา
ความจาเป็ นในการฝึ กอบรมร่วมด้ วยก็ได้ )
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2. การกาหนดหลักสูตรฝึ กอบรมตามระดับของ Competency โดยแบ่งเป็ น หลักสูตรด้ านสมรรถนะหลัก (Core
Competency Courses) หลักสูตรด้ านสมรรถนะตามหน้ าที่งาน (Functional Competency Courses) หลักสูตรด้ าน
สมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competency Courses) และให้ เนื ้อหาหลักสูตรอยูใ่ นขอบเขตของหน้ าที่
ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ ใน Job Description แต่ละตาแหน่งงาน
3. การหาระยะเวลาของตาแหน่งงานกับความก้ าวหน้ าในอาชีพ (Career Path)
(ขึ ้นยูก่ บั แต่ละองค์กรที่มีการกาหนดเส้ นทางความก้ าวหน้ าแบบใดไว้
ซึง่ มี 3 แบบ คือ 1. Vertical Path 2. Horizontal Path 3. Diagonal Path)
4. การกาหนดโครงสร้ างเนื ้อหาหลักสูตรให้ ครอบคลุม 3 ด้ านที่ตอบโจทย์ทงองค์
ั ้ กร ความก้ าวหน้ าและประสิทธิภาพ
งาน
5. การวางผัง Training Roadmap ของแต่ละตาแหน่งงาน และประมาณการค่าใช้ จ่ายฝึ กอบรม
 ขัน้ ตอนการทา IDP : Individual Development Plan – Workshop (มี Case ให้ ลงมือทา)
1. การหาช่องว่างพฤติกรรมหลักตาม Competency ในแต่ละตาแหน่งงาน (Competency Gap) เพื่อให้
เห็นประเด็นเนื ้อหาของการจัดหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นรายบุคคล
2. การกาหนดหลักสูตรฝึ กอบรมตามระดับของ Competency โดยแบ่งเป็ น หลักสูตรด้ านสมรรถนะหลัก (Core
Competency Courses) หลักสูตรด้ านสมรรถนะตามหน้ าที่งาน (Functional Competency Courses) หลักสูตรด้ าน
สมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competency Courses) และให้ เนื ้อหาหลักสูตรอยูใ่ นขอบเขตของหน้ าที่
ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ ใน Job Description แต่ละตาแหน่งงาน
3. การหารื อกับผู้เกี่ยวข้ องทังตั
้ วผู้ที่ต้องพัฒนา หัวหน้ างานและฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเห็นชอบร่วมกันใน
การระบุเครื่ องมือ / วิธีการ ระยะเวลา การวัดผลและติตามความก้ าวหน้ าในการพัฒนา โดยในขันตอนนี
้
้ให้
ใช้ หลัก 5A เพื่อให้ การทา IDP ขององค์กรนันประสบผลความส
้
าเร็จ
- Access การเข้ าถึงของผู้เรี ยนรู้
- Active การกระทาของผู้เรี ยนรู้
- Acquire การได้ รับของผู้เรี ยนรู้
- Apply การนาไปใช้ ของผู้เรี ยนรู้
- Assess การวัดผลของผู้เรี ยนรู้
4. การเขียนแผน IDP : Individual Development Plan - Workshop + Forms
5. การประเมินและติดตามผล IDP - Workshop + Forms
 บทสรุปการทา Training Roadmap & IDP ในองค์กร
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เหมาะสาหรั บ:
 ผู้ที่ทางานฝ่ าย HRD, Training & Development, Learning & OD
ระยะเวลา:
2 วัน
วิทยากร
อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี
การศึกษา
 ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ ทางาน
 ผู้อานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
 ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม่ บริษัท ทีซีซี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
 ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านทรัพยากรบุคคล
 ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครื อโอสถสภา
 ฯลฯ
อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ราคาสุทธิ
ค่าอบรม
ราคาก่อน
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
กรณีชาระหน้างาน ราคาท่านละ

VAT
7,800

Early Bird สม ัครและชาระ
ล่วงหน้า 5 ว ันลดพิเศษท่านละ

7,000

VAT 7%

3%

546

(234)

8,112

490

(210)

7,280

วิธก
ี ารอบรม
1. บรรยายให ้เกิดแนวความคิด ได ้หลักการและวิธก
ี าร
ึ ษา และจากงานจริง
2. ฝึ กปฏิบต
ั จ
ิ ากกรณีศก

วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกสกิ รไทย บัญชสี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
็ บริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชาระด ้วยเชค
Ltd, Partnership)
1.3 กรณีหก
ั ภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย ออกเอกสารภาษ๊
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจาตัวผู ้เสย
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รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

|

Professional Training Solution www.ptstraining.in.th 02-1753330

4

HRM 108

หลักสู ตร Training Roadmap

แบบฟอร์มการลงทะเบียน
การจ ัดทา Training Roadmap สาหร ับ HRD
สง่ มาที่ email

: ptstraining3@gmail.com

หรือ

Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี______________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนำ_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 50% ของราคาค่า

สัมมนา
ค่ำฝึ กอบรม สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริ ง
(พระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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