[Pick the date] [หลักสู ตร การบริหารและจัดการงานบุคคล]
“หล ักสูตร

Competency Based Training Roadmap

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมอไร้ซ

หลักการและเหตุผล
การบริ หารและพัฒนาบุคลากรมีทงระยะสั
ั้
นแบบปี
้
ตอ่ ปี ก็คือการทํา Training Need Survey แล้ วกําหนดออกมาเป็ น
แผนการฝึ กอบรมประจําปี (Training Year Plan) แต่สิ่งหนึง่ ที่เป็ นปั ญหาคาใจทังผู
้ ้ บริ หารและฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อฝ่ าย
ฝึ กอบรม ก็คือการพัฒนาคนแบบต่อเนื่องมองกันในระยะยาว 3 ปี 5 ปี ควรได้ รับการดําเนินการเพื่อเชื่อมโยงแผนงาน เป้าหมาย
การทํางาน ตลอดจนโอกาสความก้ าวหน้ าของพนักงานในหน่วยงาน ให้ สอดรับกับวิสยั ทัศน์การเจริ ญเติบโตองค์กรนันๆ
้ ด้ วย ซึง่
เรี ยกว่า “Training Roadmap”
ดังนัน้ “การวางเส้ นทางการฝึ กอบรม (Training Roadmap)” คือ เครื่ องมือสําคัญในการบริหารและพัฒนาขีดความสามารถ “คน
และองค์กร” ให้ เติบโตต่อเนื่องควบคูป่ ระสิทธิภาพสูงสุดตามวิสยั ทัศน์ที่องค์กรมุง่ หวังไว้
วัตถุประสงค์ ของการจัดอบรมครัง้ นี้
•

มีหลักการในการทํา Training Roadmap

•
•

สามารถทําตามขัน
้ ตอนได ้อย่างถูกต ้องจากการฝึ กปฏิบัต ิ (Workshop)
้ ้กับองค์กรของตนอย่างมีประสท
ิ ธิผลดียงิ่ ขึน
สามารถประยุกต์ใชได
้

หัวข้อการฝึ กอบรม
"Training Roadmap" ในมุมมองทีส
่ ามารถตอบ "โจทย์ 4 ด ้าน" ทีท
่ ้าทายองค์กร

1.คนทํางานได ้ (Fit a Job)
2.เป้ าหมายงานบรรลุ (Hit a Target)
3.คนเห็นความก ้าวหน ้า (Career Growth)
4.เราเติบโตไปพร ้อมกัน (Employee Engagement)
•

องค์ประกอบของการวาง Training Roadmap ในองค์กร

- กลยุทธ์ขององค์กร (Vision Mission Goal) ทิศทางเป็ นอย่างไร
- ขอบข่ายหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของงาน (Job Description) ในแต่ละตําแหน่งงาน
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- เส ้นทางความก ้าวหน ้าในอาชีพ (Career Path) กําหนดไว ้อย่างไรและมีกเี่ ส ้นทางรองรับ
•

ขนตอนการวาง
ั้
Training Roadmap

1. การหาช่องว่างระหว่างกลยุทธ์องค์กร (Vision Mission Goal) กับความต ้องการของตําแหน่งงาน
(Job Description)
2. การหา Training Need จากผลการปฏิบต
ั งิ านในปี นัน
้
(อาจมีการสัมภาษณ์ / สํารวจหาความจําเป็ นเพิม
่ เติม)

3. การหาระยะเวลาของตําแหน่งงานทีท
่ ําอยูก
่ บ
ั ระยะเวลาทีค
่ วรก ้าวหน ้าในตําแหน่งใหม่
(Career Path Gap) (ขึน
้ ยูก
่ บ
ั แต่ละองค์กรทีม
่ ก
ี ารกําหนดเส ้นทางความก ้าวหน ้าแบบใดไว ้
ซึง่ มี 3 แบบ คือ 1. Vertical Path 2. Horizontal Path 3. Diagonal Path)

4. การกําหนดประเภทของหลักสูตรฝึ กอบรมและประมาณการค่าใช ้จ่ายฝึ กอบรม
5. การวางผัง Training Roadmap ของแต่ละตําแหน่งงาน
6. การเขียนโครงร่างหลักสูตร เพือ
่ วางกรอบของเนือ
้ หาวิชาทีต
่ ้องเรียน
•

บทสรุปการทํา Training Roadmap ในองค์กร และวิธก
ี ารแก ้ปั ญหาต่างๆ

เหมาะสําหร ับ:

•

ผู ้ทีท
่ ํางานฝ่ าย HRD, Training & Development, Learning & OD และผู ้สนใจทั่วไป
ระยะเวลา:

•

1 วัน

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
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 อัตราค่าลงทะเบียน/1ท่าน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640

Pro สม ัคร 3 ท่านๆ ละ

3,200

224

(96)

3,328

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-ทุกหลักสูตร “มอบ
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ

วุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) E-mail : ptstraining3@gmail.com
และ Scan Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2
ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.co.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

หล ักสูตร Competency Based Training Roadmap
ptstraining3@gmail.com , admin@ptstraining.in.th
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