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หลกัการและเหตุผล 

วนันีห้ลายองคก์รตา่งก็นําระบบ Competency มาใชแ้ละก็ทําแผนการพัฒนาพนักงาน ระยะยาวหรอืที่
เรยีกกันวา่ Training and Development Roadmap ใหเ้ป็นไปตาม Career Pathของพนักงานในแตล่ะ
ตําแหน่งทีจ่ะเตบิโตตอ่ไป 

   แตปั่ญหาหลักเรือ่งหนึง่ของระบบ Competency คอื “การเขยีนนยิามระดับความสามารถ” หรอื 
Proficiency Level Definition เพือ่ใชส้ําหรับการประเมนิขดีความสามารถไมช่ดัเจนเนือ่งจากบางบรษัิทก็ไมไ่ด ้
ทําระบบนีเ้อง คนทีเ่ขยีนนยิามก็ไมใช ่คนของบรษัิท หรอืบางบรษัิททําเองแตไ่มส่ามารถเขยีนนยิามใหใ้ช ้
ประเมนิไดจ้รงิเพราะขาดความเขา้ใจในวธิกีารเขยีนนยิาม ฯลฯ 

วตัถปุระสงค:์เพือ่ใหผู้เ้ขา้การฝึกอบรม 
• มหีลักการในการทํา Training Roadmap 
• สามารถทําตามขัน้ตอนไดอ้ยา่งถกูตอ้งจากการฝึกปฏบิัต ิ(Workshop) 
• สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้ับองคก์รของตนอยา่งมปีระสทิธผิลดยีิง่ข ึน้ 

  

หลกัสตูร   
         การทาํ Training Roadmap และ IDP ตาม JD ภาคปฏบิตั ิ

วนัที ่21 พฤศจกิายน 2560 
เวลา 09.00-16.00 น. 
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หวัข้อการฝึกอบรม 

1. ปัญหาของการจัดการฝึกอบรมในวนันี้ 

2. ปัญหาของระบบ Competency 

3. หลักการนําJob Description (JD) มากําหนดความคาดหวงัในการทําTraining Roadmap 

4. วธิกีารกําหนดหลักสตูรและวธิพัีฒนาพนักงานใหส้อดคลอ้งกบัความรับผดิชอบใน JD 

5. Workshop การทํา Training & Development Roadmap ตาม JD ใหส้อดคลอ้งกับ 

6. วทิยากรใหข้อ้คดิความเห็นเพิม่เตมิหลังทํา Workshop Career Path 

7. การวางหลักสตูรและการพัฒนาพนักงานลงในตําแหน่งตา่งๆ ตาม Career Path 

8. การทําแผนพัฒนารายบคุคล (Individual Development Plan – IDP) 

9. วธิกีารประเมนิและตดิตามผลการพัฒนาพนักงานจากความคาดหวงั 

วทิยากร    อาจารยธํ์ารงศักดิ ์ คงคาสวสัดิ ์

ประสบการณ์ทาํงาน กวา่ 30 ปีในการบรหิารงานบคุคล            

ปัจจบุนั         วทิยากร/ทีป่รกึษาอสิระ ดา้นการจัดการและบรหิารงาน บคุคล 

อดตี             ผูบ้รหิารงานดา้นทรัพยากรบคุคลในหน่วยงานตา่ง ๆ 

• ผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล บรษัิท เทเลอนิโฟ มเีดยี จํากดั 

• ผูอํ้านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล บรษัิท เอ็น.ซ.ีซ.ีแมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จํากดั 

• ผูจั้ดการสํานักบรหิาร   บรษัิท เงนิทนุหลกัทรัพยไ์ทยซมัมทิ จํากดั 

• ผูจั้ดการฝ่ายบคุคล  บรษัิท เงนิทนุหลักทรัพยค์าเธย่ ์ไฟนแ์นนซ ์จํากดั (มหาชน) 

• ผูจั้ดการฝ่ายคา่ตอบแทนและสวัสดกิาร  ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ ประเทศไทย 

• วทิยากรรับเชญิบรรยายดา้นการบรหิารและพัฒนาบคุลากร Public Training ใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และบรษัิทเอกชนตา่ง ๆ 

• ทีป่รกึษาดา้นการจัดการและบรหิารทรัพยากรบคุคลในบรษัิทตา่ง ๆ เชน่การทํา Workshop เพือ่คน้หา 
Competency ในองคก์ร, การทํา Workshop เพือ่สรา้ง Training & Development Roadmap ในองคก์ร, การ
ประเมนิคา่งาน, จัดทําโครงสรา้งเงนิเดอืนและการบรหิารคา่ตอบแทน, การจัดทําขอ้บงัคับการทํางาน, กฎหมาย
แรงงาน ฯลฯ 

หลกัสตูรนีเ้หมาะสําหรับ 

ผู้บริหาร/หวัหน้างานและพนกังานของทกุหน่วยงานขององค์กร ฝ่ายทรัพยากรบคุคล  ฝ่ายฝึกอบรม ผู้ ท่ีมี

บทบาทในด้านการพฒันาบคุลากร และผู้สนใจ 

วิธีการฝึกอบรม 

-   การบรรยายอยา่งมสี่วนรว่ม (Participative Techniques)  

-   อภปิรายกลุ่ม   กรณศีกึษา (Case Study) และ ฝึกปฏบิตั ิ(Workshop) 



 
3 Professional Training Solution 

ระยะเวลา  1 วนั (09.00-16.00 น.) 
 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีชําระเงนิหนา้งาน 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 (105) 3,640 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

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

 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
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 
  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
การทํา Training Roadmap และ IDP ตาม JD ภาคปฏบิตั ิ

ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 
 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ___________________________________________________________________________ 
 
 
หมายเหต ุ  

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
 


