หลักสู ตร TRAINING ROADMAP
Online หล ักสูตร การจ ัดทา Training Roadmap สาหร ับ HRD
ว ันที่ 11 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00-16.00
หลักการและเหตุผล:
ั ้ แบบปี ตอ
การบริหารและพัฒนาบุคลากรมีทัง้ ระยะสน
่ ปี ก็คอ
ื การทา Training Need Survey แล ้ว
กาหนดออกมาเป็ นแผนการฝึ กอบรมประจาปี (Training Year Plan) แต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ ป็ นปั ญหาคาใจทัง้ ผู ้บริหาร
และฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ ายฝึ กอบรม ก็คอ
ื การพัฒนาคนแบบต่อเนือ
่ งมองกันในระยะยาว 3 ปี 5 ปี ควร
ื่ มโยงแผนงาน เป้ าหมายการทางาน ตลอดจนโอกาสความก ้าวหน ้าของพนักงาน
ได ้รับการดาเนินการเพือ
่ เชอ
ั ทัศน์การเจริญเติบโตองค์กรนัน
ในหน่วยงาน ให ้สอดรับกับวิสย
้ ๆ ด ้วย ซงึ่ เรียกว่า “Training Roadmap”
้
ดังนัน
้ “การวางเสนทางการฝึ
กอบรม (Training Roadmap)” คือ เครือ
่ งมือสาคัญในการบริหารและพัฒนาขีด
ิ ธิภาพสูงสุดตามวิสย
ั ทัศน์ทอ
ความสามารถ “คนและองค์กร” ให ้เติบโตต่อเนือ
่ งควบคูป
่ ระสท
ี่ งค์กรมุง่ หวังไว ้

วัตถุประสงค์:เพือ่ ให ้ผู ้เข ้าการฝึ กอบรม
มีหลักการในการทา Training Roadmap
สามารถทาตามขัน
้ ตอนได ้อย่างถูกต ้องจากการฝึ กปฏิบัต ิ (Workshop)
้ ้กับองค์กรของตนอย่างมีประสท
ิ ธิผลดียงิ่ ขึน
สามารถประยุกต์ใชได
้
ห ัวข้อการบรรยาย:
"Training Roadmap" ในมุมมองทีส
่ ามารถตอบ "โจทย์ 4 ด ้าน" ทีท
่ ้าทายองค์กร
1.คนทางานได ้ (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) ในแต่ละตาแหน่งงาน
้
ี (Career Path) กาหนดไว ้อย่างไรและมีกเี่ สนทางรองรั
้
- เสนทางความก
้าวหน ้าในอาชพ
บ
ขนตอนการวาง
ั้
Training Roadmap
่ งว่างระหว่างกลยุทธ์องค์กร (Vision Mission Goal) กับความต ้องการของตาแหน่งงาน
1. การหาชอ
(Job Description)
2. การหา Training Need จากผลการปฏิบัตงิ านในปี นัน
้
ั ภาษณ์ / สารวจหาความจาเป็ นเพิม
(อาจมีการสม
่ เติม)
3. การหาระยะเวลาของตาแหน่งงานทีท
่ าอยูก
่ ับระยะเวลาทีค
่ วรก ้าวหน ้าในตาแหน่งใหม่
้
(Career Path Gap) (ขึน
้ ยูก
่ ับแต่ละองค์กรทีม
่ ก
ี ารกาหนดเสนทางความก
้าวหน ้าแบบใดไว ้
ซงึ่ มี 3 แบบ คือ 1. Vertical Path 2. Horizontal Path 3. Diagonal Path)
4. การกาหนดประเภทของหลักสูตรฝึ กอบรมและประมาณการค่าใชจ่้ ายฝึ กอบรม
5. การวางผัง Training Roadmap ของแต่ละตาแหน่งงาน
6. การเขียนโครงร่างหลักสูตร เพือ
่ วางกรอบของเนือ
้ หาวิชาทีต
่ ้องเรียน
บทสรุปการทา Training Roadmap ในองค์กร และวิธก
ี ารแก ้ปั ญหาต่างๆ
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เหมาะสาหร ับ:
ผู ้ทีท
่ างานฝ่ าย HRD, Training & Development, Learning & OD และผู ้สนใจทั่วไป
ระยะเวลา: 1 วัน
วิธก
ี ารฝึ กอบรม: บรรยาย กิจกรรมกลุม
่ (Workshop) และถกอภิปราย
ั
อ ัตราค่าอบรมสมมนา
ท่านละ 2,500 + Vat 203 = 3,103 บาท
สม ัคร 2 ท่านๆ ละ 2,300 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
วิธก
ี ารชาระเงิน:
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
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Partnership)
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย ให ้นาไปให ้ในวันทีจ
่ ัดอบรม หรือสง่ ไปรษณีย ์
ี ภาษี 0103553030100
3. หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูขน
หจก.โปรเฟสชน
ั่
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
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
กรณียกเลิกการเข ้าสม
้ จะต ้องชาระ 30% ของราคาค่า
ั มนา
สม
้ 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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Form Register

หลักสู ตร การจ ัดทา Training Roadmap สาหร ับ HRD
ส่งมาที่ 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: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่า
สัมมนา

ค่ำฝึ กอบรม สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริ ง
(พระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ.2548 เป็ นต้น
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