หลักสูตร Online 6 ชวั่ โมง
หล ักสูตร “การจ ัดทา Training Roadmap (TRM) เพือ
่ Re-skill และ Up-Skill
วันเสาร์ท ี่ 2 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 ออนไลน์ผา่ น Zoom
้
การจัดวางเสนทางการฝึ
กอบรม เป็ นเรือ
่ งสาคัญเรือ
่ งหนึง่ ทีห
่ น่วยงาน HRD ต ้องมีการวางแผนจัดทาล่วงหน ้า
เพือ
่ ให ้สามารถบริหารทรัพยากรด ้านต่าง ๆ ขององค์กร ทัง้ คน เวลา งบประมาณให ้เกิดประโยชน์สงู สุด
้
่ าร
การทา Training Roadmap เป็ นการกาหนดเสนทางในการพั
ฒนาบุคลากรอย่างมีแบบแผน เพือ
่ นาไปสูก
เพิม
่ ขีดความสามารถของบุคลากรตามทีต
่ งั ้ เป้ าหมายไว ้ เพือ
่ ความก ้าวหน ้าของพนั กงานและความสาเร็จของ
องค์กร

วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร

-

เรี ยนรู้ กระบวนการ ตลอดจนวิธีการจัดทา Training Roadmap สาหรับองค์กร

ห ัวข้อการบรรยาย
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ั พันธ์ของ Training Roadmap กับนโยบาย Re-Skill และ Up Skill
ความสม
องค์ประกอบของการวาง Training Roadmap ในองค์กร
ความหมายและประเภทของ Competency มีอะไรบ ้าง
การกาหนด Functional Competency ให ้สอดคล ้องกับ Re-Skill และ Up Skill
Workshop การจัดทาตาราง Skill Matrix
ขัน
้ ตอนในการทา Training Roadmap
การวางผัง Training Roadmap ของตาแหน่งงานต่างๆ
Workshop เขียน Training Roadmap ของตาแหน่งงาน พร ้อมตัวอย่าง
เทคนิคการจัดทา Training Roadmap โดยใช ้ Competency Gap , Job Description
การประเมินผลและติดตามผล/ปั ญหาและการป้ องกันปั ญหา

วิ ทยากร ดร.กฤติ น กุลเพ็ง
ประสบการณ์ ทางานที่ผ่านมา

ผู้จดั การแผนกบุคคล บริษัท โรบินสัน ราชดาริ จากัด
ผู้จดั การส่วนการบุคคล บริษัทในเครื อซิเมนต์ไทย (SCG Group) ; Ceramic Thai Industry Co., Ltd., The Siam Guardian
Glass Co., Ltd., The Siam Construction Steel Co., Ltd., The Siam Refractory Industry Co., Ltd.
ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล กลุม่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก โรงพยาบาล บี เอ็น เอช โรงพยาบาลปิ ยะเวทที่
ปรึกษา บริ ษัท อีซี่สเต๊ ก จากัด บริษัท พลาซ่าซัพพลาย จากัด ฯลฯ
ั
วิธก
ี ารสมมนา
ในรูปแบบ Online Training by Zoom

ั
อ ัตราค่าอบรมสมมนา
ท่านละ 2,900 + Vat 203 = 3,103 บาท
ี นาคารเท่านน
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์
การชาระค่าอบรม โอนผ่านบ ัญชธ
ั้ ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238 ชอ

ื ร ับรองห ัก ณ ทีจา่ ย
และ Scan ใบ Pay-in และหน ังสอ

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 0868929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
Email info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์ มลงทะเบียน
หล ักสูตร “การจ ัดทา
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