
 
 
 

Competency Based Training  
Roadmap  

 
 

หลักการและเหตุผล  
การบริหารและพัฒนาบุคลากรมีทั้งระยะสั้นแบบปตอป ก็คือการทํา Training Need Survey แลว

กําหนดออกมาเปนแผนการฝกอบรมประจําป (Training Year Plan) แตสิ่งหน่ึงที่เปนปญหาคาใจทั้งผูบริหาร
และฝายทรัพยากรบุคคล หรือฝายฝกอบรม ก็คือการพัฒนาคนแบบตอเน่ืองมองกันในระยะยาว 3 ป 5 ป ควร
ไดรับการดําเนินการเพื่อเช่ือมโยงแผนงาน เปาหมายการทํางาน ตลอดจนโอกาสความกาวหนาของพนักงานใน
หนวยงาน ใหสอดรับกับวิสัยทัศนการเจริญเติบโตองคกรน้ันๆ ดวย ซ่ึงเรียกวา “Training Roadmap”  

ดังน้ัน “การวางเสนทางการฝกอบรม (Training Roadmap)” คือ เคร่ืองมือสําคัญในการบริหารและ
พัฒนาขีดความสามารถ “คนและองคกร” ใหเติบโตตอเน่ืองควบคูประสิทธิภาพสูงสุดตามวิสัยทัศนที่องคกร
มุงหวังไว  

 
วัตถุประสงคของการจัดอบรมครั้งนี้ 

• มีหลักการในการทํา Training Roadmap 
• สามารถทําตามข้ันตอนไดอยางถูกตองจากการฝกปฏิบัติ (Workshop) 
• สามารถประยุกตใชไดกับองคกรของตนอยางมีประสิทธิผลดีย่ิงข้ึน 
 

หัวขอการฝกอบรม 
"Training Roadmap" ในมุมมองที่สามารถตอบ "โจทย 4 ดาน" ที่ทาทายองคกร 
1. คนทํางานได (Fit a Job) 
2. เปาหมายงานบรรลุ (Hit a Target) 
3. คนเห็นความกาวหนา (Career Growth) 
4. เราเติบโตไปพรอมกัน (Employee Engagement) 
   • องคประกอบของการวาง Training Roadmap ในองคกร 
     - กลยุทธขององคกร (Vision Mission Goal) ทิศทางเปนอยางไร 
     - ขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบของงาน (Job Description) ในแตละตําแหนงงาน 
     - เสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) กําหนดไวอยางไรและมีก่ีเสนทางรองรับ 
    • ข้ันตอนการวาง Training Roadmap  
     1. การหาชองวางระหวางกลยุทธองคกร (Vision Mission Goal) กับความตองการของตําแหนง

งาน (Job Description) 
      2. การหา Training Need จากผลการปฏิบัติงานในปน้ัน  
         (อาจมีการสัมภาษณ / สํารวจหาความจําเปนเพิ่มเติม) 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 



     3. การหาระยะเวลาของตําแหนงงานที่ทําอยู กับระยะเวลาที่ควรกาวหนาในตําแหนงใหม                 
(Career Path Gap) (ข้ึนอยูกับแตละองคกรที่มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาแบบใดไว ซ่ึงมี 3 แบบ คือ  
1. Vertical Path 2. Horizontal Path 3. Diagonal Path)  

     4. การกําหนดประเภทของหลักสูตรฝกอบรมและประมาณการคาใชจายฝกอบรม 
     5. การวางผัง Training Roadmap ของแตละตําแหนงงาน  
     6. การเขียนโครงรางหลักสูตร เพื่อวางกรอบของเน้ือหาวิชาที่ตองเรียน 
•บทสรุปการทํา Training Roadmap ในองคกร และวิธีการแกปญหาตางๆ  
 

เหมาะสําหรับ: 
• ผูที่ทํางานฝาย HRD, Training & Development, Learning & OD และผูสนใจทั่วไป 
 

ระยะเวลา:   1 วัน  
 

วิทยากร    อาจารยพรเทพ  ฉันทนาว ี

   การศึกษา 
ปริญญาโท จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   ประสบการณทํางาน 
ผูอํานวยการหลักสตูรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน เอ็นเตอรไพรส จํากัด  
ผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุมบริษัท ทีซีซี แคปปตอล กรุป   
ที่ปรึกษาและวิทยากรดานทรัพยากรบคุคล 
ผูจัดการฝายฝกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  

ฯลฯ 
 
กําหนดการ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 บุคคลทั่วไป 3,900 + 273 = 4,173 
เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินกอน 20 พ.ย.2561 3,500 + 245 = 3,745 

สถานที่ โรงแรมอไรซ สุขุมวิท ซ.26 
สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 3,200 + 224 = 3,424 
สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 2,900 + 203 = 3,103 

หมายเหตุ      - คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได 200% 
                    - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, นํ้าชา-กาแฟ 

บริษัท  เคเอ็นซี  เทรนนิ่ง  เซ็นเตอร  จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 
 
 
 



 

 

หลักสูตร    Competency Based Training Roadmap  
กําหนดการ     วันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมอไรซ สุขุมวิท ซอย 26 
รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน ราคา + vat 7% ราคาหลังหัก ณ ท่ีจาย 

บุคคลทั่วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 
สมาชิก, โอนเงินกอน 20 พ.ย. 2561  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 
  สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 3,200 

3,200 + 224 = 3,424 
 3,424 - 96 = 3,328 

 สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

รายช่ือผูเขารวมสัมมนา     

1. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ.........................................  
2. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
3. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
4. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 
5. .......................................................... ตําแหนง.......................................มอืถือ......................................... 

 ที่อยูเพ่ือออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อความถกูตองในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ชื่อ.................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี..................................................... 
 สํานักงานใหญ   สาขา...........เลขท่ี..................หมู................อาคาร/หมูบาน......................................ชั้น.................... 
ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.................................โทรสาร.......................................... 
ผูประสานงาน..............................................มือถือ....................................E-mail : .............................................................. 
 
 ตองการหักภาษี  ณ  ที่จายหรือไม  ตองการ  ไมตองการ 
 กรณีหักภาษี ณ ที่จาย 3% ในนาม บรษิัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากัด  เลขที ่34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2   
            หมูที่ 2  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผูเสียภาษี  :  0135556000220 
โอนเงินเขาบัญชี :  บริษัท เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากดั   ประเภทบญัชี ออมทรัพย 
  ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเซียรรังสิต    เลขที่บัญชี  364-236239-5 
           ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟวเจอร พารค รังสติ 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 
           กรณุาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงิน มาที่ fax. 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา .........../............./.......... 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 


