หลักสู ตร การวางเสน้ ทางฝึ กอบรมโดยอิงสมรรถนะ
Competency Based Training Roadmap
ว ันที่ 21 พฤษภาคม 2561
โรงแรมPrime Hotel Central Station Bangkok

สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

ระยะเวลา 1 วัน
1. วันที่ 20 มิถุนายน 2561
2. วันที่ 20 กันยายน 2561
หลักการและเหตุผล:

้
การวางเสนทางฝึ
กอบรม (Training Roadmap) คือ เครือ
่ งมือสาํ คัญในการบริหารและพัฒนาขีดความสามารถ
ิ ธิภาพสูงสุดตามวิสย
ั ทัศน์ทอ
“คนและองค์กร” ให ้เติบโตต่อเนือ
่ งควบคูป
่ ระสท
ี่ งค์กรมุง่ หวังไว ้

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าการฝึ กอบรม
• มีหลักการในการทํา Training Roadmap
• สามารถทําตามขันตอนได้
้
อย่างถูกต้ องจากการฝึ กปฏิบตั ิ (Workshop)
• สามารถประยุกต์ใช้ ได้ กบั องค์กรของตนอย่างมีประสิทธิผลดียิ่งขึ ้น
หัวข้ อการบรรยาย:
• "Training Roadmap" ในมุมมองที่สามารถตอบ "โจทย์ 4 ด้ าน" ที่ท้าทายองค์กร
1. คนทํางานได้ (Fit a Job)
2. เป้าหมายงานบรรลุ (Hit a Target)
3. คนเห็นความก้ าวหน้ า (Career Growth)
4. เราเติบโตไปพร้ อมกัน (Employee Engagement)
• องค์ประกอบของการวาง Training Roadmap ในองค์กร
- กลยุทธ์ ขององค์กร (Vision Mission Goal) ทิศทางเป็ นอย่างไร
- ขอบข่ายหน้ าที่ความรับผิดชอบของงาน (Job Description) ในแต่ละตําแหน่งงาน
- เส้ นทางความก้ าวหน้ าในอาชีพ (Career Path) กําหนดไว้ อย่างไรและมีกี่เส้ นทางรองรับ
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• ขัน้ ตอนการวาง Training Roadmap
1. การหาช่องว่างระหว่างกลยุทธ์องค์กร (Vision Mission Goal) กับความต้ องการของตําแหน่งงาน
(Job Description)
2. การหา Training Need จากผลการปฏิบตั งิ านในปี นนั ้
(อาจมีการสัมภาษณ์ / สํารวจหาความจําเป็ นเพิ่มเติม)
3. การหาระยะเวลาของตําแหน่งงานที่ทําอยูก่ บั ระยะเวลาที่ควรก้ าวหน้ าในตําแหน่งใหม่
(Career Path Gap) (ขึ ้นยูก่ บั แต่ละองค์กรที่มีการกําหนดเส้ นทางความก้ าวหน้ าแบบใดไว้
ซึง่ มี 3 แบบ คือ 1. Vertical Path 2. Horizontal Path 3. Diagonal Path)
4. การกําหนดประเภทของหลักสูตรฝึ กอบรมและประมาณการค่าใช้ จา่ ยฝึ กอบรม
5. การวางผัง Training Roadmap ของแต่ละตําแหน่งงาน
6. การเขียนโครงร่างหลักสูตร เพื่อวางกรอบของเนื ้อหาวิชาที่ต้องเรี ยน
• บทสรุปการทํา Training Roadmap ในองค์กร และวิธีการแก้ ปัญหาต่างๆ
เหมาะสําหรับ:
• ผู้ที่ทํางานฝ่ าย HRD, Training & Development, Learning & OD และผู้สนใจทัว่ ไป
ระยะเวลา: 1 วัน
วิธีการฝึ กอบรม: บรรยาย กิจกรรมกลุม่ (Workshop) และถกอภิปราย
วิทยากร
อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี
ประสบการณ์ ทาํ งาน
• ผู้อํานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริ ษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
• ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม่ บริ ษัท ทีซีซี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
• ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านทรัพยากรบุคคล
• ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครื อโอสถสภา
• ฯลฯ

 อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และ Coffee Break อาหารว่างตลอดการสมมนา)
ั
ค่าอบรมสมมนา/ท่าน
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
ราคาก่อน VAT

VAT 7%

3%

ราคาสุทธิ

กรณีชําระเงินหน้างาน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640
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วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และ Scan Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Partnership)
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย ให ้นํ าไปให ้ในวันทีจ
่ ัดอบรม หรือสง่ ไปรษณีย ์
ี ภาษี 0103553030100
3. หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูขน
หจก.โปรเฟสชน
ั่
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั
แขวงบางชน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
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
ั มนากรุณาแจ ้งล่วงหน ้า 7 วันก่อนวันสม
ั มนา มิฉะนั น
ั มนา
กรณียกเลิกการเข ้าสม
้ จะต ้องชาํ ระ 30% ของราคาค่าสม
้ า
้ า
ค่าฝึ กอบรม สามารถห ักค่าใชจ
่ ยทางภาษีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลได้ 200% ของค่าใชจ
่ ยจริง
้
(พระราชกฤษฎีกาฉบ ับที่ 437 ใช 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็นต้นไป)
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

้ ทางฝึ กอบรมโดยอิงสมรรถนะ
การวางเสน
Competency Based Training Roadmap

ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี___________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวProfessional
ผู้เสียภาษี 0103553030100
Training Solution /www.ptstraining.co.th
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