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     Online หลกัสตูร การจดัท า Training Roadmap ส าหรบั HRD 

วนัที่ 29 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00-16.00 

  
หลักการและเหตุผล: 

การบรหิารและพัฒนาบคุลากรมทัีง้ระยะสัน้แบบปีตอ่ปี ก็คอืการท า Training Need Survey แลว้
ก าหนดออกมาเป็นแผนการฝึกอบรมประจ าปี (Training Year Plan) แตส่ ิง่หนึง่ทีเ่ป็นปัญหาคาใจทัง้ผูบ้รหิาร
และฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรอืฝ่ายฝึกอบรม ก็คอืการพัฒนาคนแบบตอ่เนือ่งมองกันในระยะยาว 3 ปี 5 ปี ควร
ไดรั้บการด าเนนิการเพือ่เชือ่มโยงแผนงาน เป้าหมายการท างาน ตลอดจนโอกาสความกา้วหนา้ของพนักงาน
ในหน่วยงาน ใหส้อดรับกับวสิยัทัศนก์ารเจรญิเตบิโตองคก์รนัน้ๆ ดว้ย ซึง่เรยีกวา่ “Training Roadmap”  
ดังนัน้ “การวางเสน้ทางการฝึกอบรม (Training Roadmap)” คอื เครือ่งมอืส าคัญในการบรหิารและพัฒนาขดี
ความสามารถ “คนและองคก์ร” ใหเ้ตบิโตตอ่เนือ่งควบคูป่ระสทิธภิาพสงูสดุตามวสิยัทัศนท์ีอ่งคก์รมุง่หวงัไว ้ 

 
วัตถปุระสงค:์เพือ่ใหผู้เ้ขา้การฝึกอบรม 

 มหีลักการในการท า Training Roadmap 
 สามารถท าตามขัน้ตอนไดอ้ยา่งถกูตอ้งจากการฝึกปฏบิัต ิ(Workshop) 
 สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้ับองคก์รของตนอยา่งมปีระสทิธผิลดยีิง่ข ึน้ 

 
หวัขอ้การบรรยาย: 
 

 "Training Roadmap" ในมมุมองทีส่ามารถตอบ "โจทย ์4 ดา้น" ทีท่า้ทายองคก์ร 
1.คนท างานได ้(Fit a Job) 
2.เป้าหมายงานบรรล ุ(Hit a Target) 
3.คนเห็นความกา้วหนา้ (Career Growth) 
4.เราเตบิโตไปพรอ้มกัน (Employee Engagement) 
 

 องคป์ระกอบของการวาง Training Roadmap ในองคก์ร 
- กลยทุธข์ององคก์ร (Vision Mission Goal) ทศิทางเป็นอยา่งไร 
- ขอบขา่ยหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของงาน (Job Description) ในแตล่ะต าแหน่งงาน 
- เสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชพี (Career Path) ก าหนดไวอ้ยา่งไรและมกีีเ่สน้ทางรองรับ 
 

 ข ัน้ตอนการวาง Training Roadmap  
1. การหาชอ่งวา่งระหวา่งกลยทุธอ์งคก์ร (Vision Mission Goal) กับความตอ้งการของต าแหน่งงาน  
(Job Description) 
2. การหา Training Need จากผลการปฏบิัตงิานในปีนัน้  
(อาจมกีารสมัภาษณ์ / ส ารวจหาความจ าเป็นเพิม่เตมิ) 
3. การหาระยะเวลาของต าแหน่งงานทีท่ าอยูก่ับระยะเวลาทีค่วรกา้วหนา้ในต าแหน่งใหม ่                                         
(Career Path Gap) (ขึน้ยูก่ับแตล่ะองคก์รทีม่กีารก าหนดเสน้ทางความกา้วหนา้แบบใดไว ้ 
ซึง่ม ี3 แบบ คอื 1. Vertical Path 2. Horizontal Path 3. Diagonal Path)  
4. การก าหนดประเภทของหลักสตูรฝึกอบรมและประมาณการคา่ใชจ้า่ยฝึกอบรม 
5. การวางผัง Training Roadmap ของแตล่ะต าแหน่งงาน  
6. การเขยีนโครงรา่งหลักสตูร เพือ่วางกรอบของเนือ้หาวชิาทีต่อ้งเรยีน 

 บทสรปุการท า Training Roadmap ในองคก์ร และวธิกีารแกปั้ญหาตา่งๆ  
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เหมาะส าหรบั: 

 ผูท้ีท่ างานฝ่าย HRD, Training & Development, Learning & OD และผูส้นใจท่ัวไป 
ระยะเวลา:   1 วนั  

วิทยากร  อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี 
ประสบการณ์ท างาน 

 ผู้อ ำนวยกำรหลกัสตูรพฒันำนกัขำย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั  
 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำทรัพยำกรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
 ท่ีปรึกษำและวิทยำกรด้ำนทรัพยำกรบคุคล 
 ผู้จดักำรฝ่ำยฝึกอบรมกำรตลำดและกำรขำย เครือโอสถสภำ  

 
วธิกีารฝึกอบรม:   บรรยาย กจิกรรมกลุม่ (Workshop) และถกอภปิราย  
 

อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 2,500 + Vat 175= 2,675 บาท 
สมคัร 2 ทา่นๆ ละ 2,300 บาท (ไมร่วม VAT 7%) 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 

Partnership) 
 

กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย ใหน้ าไปใหใ้นวนัทีจั่ดอบรม หรอืสง่ไปรษณีย ์
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
 
กรณียกเลกิการเขา้สมัมนากรณุาแจง้ลว่งหนา้ 7 วันกอ่นวนัสมัมนา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระ 30% ของราคาคา่
สมัมนา 

คา่ฝึกอบรม สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษนีติบิคุคลได ้200% ของคา่ใชจ้า่ยจรงิ 
(พระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นตน้ไป) 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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Form Register 

หลกัสูตร การจดัท า Training Roadmap ส าหรบั HRD 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี______________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 
   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนำ_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมำยเหต ุ กรณียกเลิกกำรเข้ำสมัมนำกรุณำแจ้งลว่งหน้ำ 7 วนัก่อนวนัสมัมนำ มิฉะนัน้จะต้องช ำระ 30% ของรำคำคำ่
สมัมนำ 

ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 
(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้น 

 
 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

