
 

 

 

หลกัสูตร การวางเสน้ทางฝึกอบรมโดยองิสมรรถนะ   
Competency Based Training Roadmap 

วนัที ่21 พฤษภาคม 2561 
โรงแรมPrime Hotel Central Station Bangkok 

 

สถานที่จดัอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ระยะเวลา 1 วัน 

1. วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

2. วันที่ 20 กันยายน 2561 

หลักการและเหตุผล: 

การวางเสน้ทางฝึกอบรม (Training Roadmap) คอื เครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารและพัฒนาขดีความสามารถ 
“คนและองคก์ร” ใหเ้ตบิโตตอ่เนือ่งควบคูป่ระสทิธภิาพสงูสดุตามวสิยัทัศนท์ีอ่งคก์รมุง่หวงัไว ้

วัตถุประสงค์:เพ่ือให้ผู้ เข้าการฝึกอบรม 

• มีหลกัการในการทํา Training Roadmap 

• สามารถทําตามขัน้ตอนได้อยา่งถกูต้องจากการฝึกปฏิบตั ิ(Workshop) 

• สามารถประยกุต์ใช้ได้กบัองค์กรของตนอยา่งมีประสิทธิผลดีย่ิงขึน้ 

 
 หัวข้อการบรรยาย: 

• "Training Roadmap" ในมมุมองท่ีสามารถตอบ "โจทย์ 4 ด้าน" ท่ีท้าทายองค์กร 

1. คนทํางานได้ (Fit a Job) 

2. เปา้หมายงานบรรล ุ(Hit a Target) 

3. คนเห็นความก้าวหน้า (Career Growth) 

4. เราเตบิโตไปพร้อมกนั (Employee Engagement) 

• องค์ประกอบของการวาง Training Roadmap ในองค์กร 

- กลยทุธ์ขององค์กร (Vision Mission Goal) ทิศทางเป็นอยา่งไร 

- ขอบข่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบของงาน (Job Description) ในแตล่ะตําแหนง่งาน 

- เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) กําหนดไว้อยา่งไรและมีก่ีเส้นทางรองรับ 
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• ขัน้ตอนการวาง Training Roadmap  

1. การหาช่องวา่งระหว่างกลยทุธ์องค์กร (Vision Mission Goal) กบัความต้องการของตําแหนง่งาน  

(Job Description) 

2. การหา Training Need จากผลการปฏิบตังิานในปีนัน้  

(อาจมีการสมัภาษณ์ / สํารวจหาความจําเป็นเพิ่มเตมิ) 

3. การหาระยะเวลาของตําแหนง่งานท่ีทําอยูก่บัระยะเวลาท่ีควรก้าวหน้าในตําแหนง่ใหม ่                                         

(Career Path Gap) (ขึน้ยูก่บัแตล่ะองค์กรท่ีมีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าแบบใดไว้  

ซึง่มี 3 แบบ คือ 1. Vertical Path 2. Horizontal Path 3. Diagonal Path)  

4. การกําหนดประเภทของหลกัสตูรฝึกอบรมและประมาณการคา่ใช้จา่ยฝึกอบรม 

5. การวางผงั Training Roadmap ของแตล่ะตําแหนง่งาน  

6. การเขียนโครงร่างหลกัสตูร เพ่ือวางกรอบของเนือ้หาวิชาท่ีต้องเรียน 

• บทสรุปการทํา Training Roadmap ในองค์กร และวิธีการแก้ปัญหาตา่งๆ  

เหมาะสาํหรับ: 

• ผู้ ท่ีทํางานฝ่าย HRD, Training & Development, Learning & OD และผู้สนใจทัว่ไป 

ระยะเวลา:   1 วนั  

วิธีการฝึกอบรม:   บรรยาย กิจกรรมกลุม่ (Workshop) และถกอภิปราย  

วิทยากร 

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาว ี

ประสบการณ์ทาํงาน 

• ผู้ อํานวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  
• ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
• ท่ีปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบคุคล 
• ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  
• ฯลฯ 
 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
                 (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และ Coffee Break อาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

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 
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วธิกีารชําระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้
 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และ Scan Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย ใหนํ้าไปใหใ้นวนัทีจั่ดอบรม หรอืสง่ไปรษณีย ์
3.  หัก 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 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 วนักอ่นวนัสมัมนา มฉิะนัน้จะตอ้งชําระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

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

Competency Based Training Roadmap 

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

 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี__________________________________ 

  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: ____________________________________________________________________________ 
 
หมายเหตุ   

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 
 
 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย สง่เอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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