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สาเหตุที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหระบบการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรในองคกรตาง ๆ ยังไมมีประสิทธิภาพ
และขาดประสิทธิผลคือ องคกรยังไมมีการจัดระบบกําหนดความสามารถของผูดํารงตําแหนง ระบบประเมิน
ความสามารถของผูดํารงตําแหนง และแผนการฝกอบรมรายบุคคล ที่เหมาะสมกับตําแหนง หนาที่
ความรับผิดชอบและความสามารถของแตละคน จึงทําใหการจัดฝกอบรมไมสัมพันธ และสนับสนุนกันอยางเปน
ระบบ แตกตางจากระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาที่กําหนดไวอยางชัดเจนวาในแตละสาขา
แตละคน แตละระดับตองเรียนอะไรบาง ตองผานอะไรบาง จึงจะไดรับวุฒิการศึกษานั้น ๆ

ดังนั้น เพื่อใหระบบการฝกอบรมบุคลากรในองคกรมีประสิทธิภาพในเชิงการบริหารงานฝกอบรม และเกิด
ประสิทธิผลในเชิงของการบริหารจัดการองคกร ผูที่รับผิดชอบจึงควรจัดทํา Training Road Map ขึ้นมา
รองรับ เพื่อใหมั่นใจวาคนทํางานทุกคนในทุกตําแหนงมีหลักสูตรการฝกอบรมรองรับความสามารถที่ตองการ
ตามลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้จะตองสามารถเชื่อมโยง Training Road Map ไปสูระบบงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดดวย
วิทยากร

ดร.บดี ตรีสุคนธ

วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม ดุสิต ปริ๊นเซส (ศรีนครินทร)

หัวขอการฝกอบรม


ปญหาของระบบการฝกอบรมในองคกร

ความหมายและความสําคัญของ Training Road Map

สวนประกอบของ Training Road Map

ขั้นตอนการจัดทํา Training Road Map
การกําหนดกรอบเวลาการฝกอบรมของตําแหนงงานจากระบบเสนทางความ
กาวหนาในอาชีพ
การวิเคราะหและกําหนด Job Competency
การแปลง Competency สูหลักสูตรการฝกอบรม
การจัดลําดับหัวขอการฝกอบรมกับเวลา

แนวทางการนํา Training Road Map ไปใชงาน
การกําหนดระดับของความสามารถ
การจัดทําแผนฝกอบรมรายบุคคล
การจายผลตอบแทน
ระบบเสนทางความกาวหนาในอาชีพ

กิจกรรมกลุม : จัดทํา Training Road Map
ของตําแหนงงานตัวอยาง

ถาม - ตอบ
ใบสมัครหลักสูตร “เทคนิคการจัดทํา Training Road Map รุนที่ 23”
1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม
4,000
3,500

+ VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
280
120
245
105

รวมจายสุทธิ
4,160
3,640

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
4,280
3,745
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3. ผูสนใจทั่วไป
4. สมาชิก
วิธกี ารชําระเงิน

3,700
3,200

259
224

111
96

3,848
3,328

3,959
3,424

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

