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กลยทุธก์ารจดัทํา Training Road Map ใหส้อดคลอ้ง
กบัทศิทางและเป้าหมายองคก์ร รุน่ 23  

(Training Road Map Strategy) 

 
 
 
 

วทิยากร: อาจารยธ์นเุดช ธาน ี
วทิยากรและทีBปรกึษาผูชํ้านาญการพเิศษดา้น HR จากประสบการณ์ 30 ปี 
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลัยภาครัฐ 

อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีBไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั _นนําหลายแหง่ จากประสบการณก์ารทํางานในองคก์รชั _นนํากวา่ 30 ปี 

 
 

25 ตลุาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** อบรม Online ผา่นโปรแกรม Zoom 
 

 
หลกัการและเหตผุล 
         คนเป็นทรัพยากรทางการบรหิารจัดการทีBสําคัญทีBสดุ” แต่จะทําจัดทําแผนพัฒนาบคุลากรอย่างไรดใีหก้ับ
เป้าหมาย (KPI / OKR) กลยุทธอ์งคก์ร (Strategy) หนา้ทีBความรับผดิชอบ (JD) กระบวนการทํางาน 
(Procedure) และวธิกีารทํางาน (Work Instruction) ไม่ใหส้ญูเสยีเวลา งบประมาณ และกําลังการผลติ/บรกิาร 
ทีBไมคุ่ม้คา่กบัการลงทนุขององคก์ร ซึBงอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาการพัฒนาบคุลากรตามมา เชน่ 

• สํารวจความตอ้งการในการฝึกอบรม (Training Needs) แลว้ แต่ผูบ้รหิารยังมองว่าทศิทางธรุกจิ กลยุทธ ์
Job Description, Work Instruction และ Procedure 

• อบรมเรืBอง Job Description, Competency, Knowledge Management และ Training Road Map 
มาแลว้ แต่ไม่รูจ้ะบรูณาการ 4  เครืBองมอืนี_เขา้ดว้ยกันในการทํางานจรงิไดอ้ยา่งไร 

• การฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรในแตล่ะปี ไม่สอดคลอ้งกบักลยุทธธ์รุกจิและการเปลีBยนแปลงขององคก์ร 
ไมจ่ะพัฒนาบคุลากรเรืBองอะไรด ีซํ_ามาซํ_าไปทกุๆปี ปัญหาเดมิก็ยังเกดิขึ_น 

• ถา้องคก์รม ีTraining Road Map แลว้จะเชืBอมโยงไปสูแ่ผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan : IDP) ไดอ้ย่างไร ? 

• ถา้องคก์รม ีTraining Road Map จะเชืBอมโยงไปสู่การประเมนิความสามารถประจําปี (Performance 
Appraisal base on Competency) ไดอ้ย่างไร ? 

• ถา้องคก์รม ีTraining Road Map จะเชืBอมโยงไปสูเ่สน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career Path) 
และแผนสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) ไดอ้ย่างไร ? 

หลักสูตรการฝึกอบรมนี_ไดก้ารออกแบบและพัฒนาขึ_นจาก ประสบการณ์ของวทิยากรในการเป็นนักบรหิารงาน
ฝึกอบรมมากว่า 30 ปี ทีBจะชว่ยใหท้า่นเรยีนรูภ้าคปฏบิตัแิบบ “กระชบั เขา้ใจง่าย และปรับใชง้านไดจ้รงิ” 
 
 

วตัถปุระสงค:์   
1. เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจหลักการ แนวคดิ ขั _นตอนการจัดทํา  Training Road Map   
2. สามารถสรา้งเครืBองมอืสํารวจความจําเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ทีBแทจ้รงิทีBสอดคลอ้งกบั
ทศิทางธรุกจิ กลยุทธ ์Job Description, Work Instruction และ Procedure 

3. สามารถบรูณาการเรืBอง Job Description, Competency, Knowledge Management และ Training 
Road Map เขา้ดว้ยกนัในการฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรไดอ้ย่างลงตัว 
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4. สามารถจัดทํา Training Road Map ยคุใหม ่ใหส้อดคลอ้งกับ  Job Description, Work Instruction 
และ Procedure 

5. เพืBอเป็นการเสรมิสรา้งเทคนคิการเชืBอมโยง Training Road Map ไปสูแ่ผนพัฒนารายบคุคล (Individual 
Development Plan : IDP) 

6. เพืBอเป็นการเสรมิสรา้งเทคนคิการเชืBอมโยง Competency จาก Training Road Map ไปสูก่ารประเมนิ
ความสามารถประจําปี (Performance Appraisal base on Competency) 

7. เพืBอเป็นการเสรมิสรา้งเทคนคิการเชืBอมโยง Training Road Map ไปสูเ่สน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี 
(Career Path) และแผนสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) 

 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นที� 1 :  ปฐมบทเรื�องควรรูเ้ก ี�ยวกบัเสน้ทางการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร (Training Road Map 
: TRM) 

o ความหมายของ Training Road Map 
o ความสําคัญและประโยชน์ของ Training Road Map 
o ความเชืBอมโยงของ Training Road Map กบัแผนงานฝึกอบรมอกี 5 ระดับ  
o แนวทางการแปลงเป้าหมาย (KPI / OKR) และกลยุทธ ์(Strategy) สู ่Training Road Map 
o การออกแบบกจิกรรมการพัฒนาใหส้อดคลอ้งกับกลยทุธอ์งคก์าร 

สว่นที� 2 :  เทคนคิการจดัทํา Training Road Map จาก Job Description 
o ความสัมพันธร์ะหว่าง Job Description และ Job Competency กบั MTRM 
o ขั _นตอนการจัดทํา Training Road Map จาก Job Competency 
o 7 องคป์ระกอบสําคัญทีB Easy Modern JD ควรจะม ี
o ความหมาย และประเภทของ Competency 
o ตัวอย่างแบบฟอรม์การวเิคราะหห์า Job Competency ของตําแหน่งงานจาก JD Version 4 
o Workshop 1 : ฝึกปฏบัิตจัิดทํา Training Road Map จาก Job Description Step 1 
o Workshop 2 : ฝึกปฏบัิตจัิดทํา Training Road Map จาก Job Description Step 2  

สว่นที� 3 :  เทคนคิการจดัทํา Training Road Map จาก Work Instruction และ Procedure 
o ขั _นตอนการจัดทําTraining Road Map จาก Work Instruction และ Procedure 
o ตัวอย่างแบบฟอรม์การวเิคราะหห์า Job Competency จาก WI และ Procedure 
o Workshop 3 : ฝึกปฏบัิตจัิดทํา Training Road Map จาก Work Instruction และ Procedure  

สว่นที� 4 :  เทคนคิการบรูณาการ Training Road Map จาก Job Description, Work Instruction 
และ Procedure เป็นแผนพฒันาบคุลากรฉบบัเดยีวกนัใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร  

o Workshop 4 : ฝึกปฏบัิตบิรูณาการ Training Road Map จาก Job Description, Work Instruction และ 
Procedure  

สว่นที� 5 :  เทคนคิการเชื�อมโยง Training Road Map สูแ่ผนพฒันารายบคุคล (Individual 
Development Plan : IDP) 

o เทคนคิการเชืBอมโยง Training Road Map สู ่IDP 
o ตัวอย่าง การนํา Competency Gap มาจัดทําแผนพัฒนารายบคุคล (IDP)  

สว่นที� 6 : เทคนคิการเชื�อมโยง Competency จาก Training Road Map สูก่ารประเมนิความสามารถ
ประจาํปี (Performance Appraisal base on Competency) 

o การเชืBอมโยง Competency จาก Training Road Map สูก่ารประเมนิ Competency 
o ตัวอย่าง แบบประเมนิ  Competency ประจําปีแบบ 4 ระดับความสามารถ  

สว่นที� 7 :  เทคนคิการเชื�อมโยง Training Road Map สูเ่สน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี 
(Career Path) และแผนสบืทอดตาํแหนง่ (Succession Plan)  

o การเชืBอมโยง Training Road Map สูเ่สน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career Path) และแผนสบื
ทอดตําแหน่ง (Succession Plan) 

o ตัวอย่างการเชืBอมโยง Training Road Map สู ่Career Path Model 
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o ตัวอย่าง การเชืBอมโยง Training Road Map สูแ่ผนสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan)  
 
ผูท้ ี�ควรเขา้รบัการอบรม : 
เจา้ของกจิการ ผูบ้รหิารและหัวหนา้แผนกทกุฝ่ายงาน ผูอ้ํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากร
บคุคล หัวหนา้แผนกฝึกอบรม และผูส้นใจ  
 
รปูแบบ/วธิกีารเรยีนรู ้:  

o การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ (Adult Learning) ทีBมกีารระดมความคดิแบบมี
สว่นร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participate Techniques) ชว่ยใหผู้เ้รยีนรูนํ้าสิBงทีBไดเ้รยีนรูไ้ปปรับใชง้านได ้
ทันท ี 

o การแชร ์Case ประสบการณต์รง  
o การทํากจิกรรมกลุม่ (Workshop) และการระดมความคดิ (Brain Stroming) และการนําเสนอความ
คดิเห็น  

o การตอบขอ้ซกัถาม : เพืBอสรา้งความเขา้ใจทีBชดัเจน   
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

ราคาคา่อบรม (ตอ่ 1 ทา่น) 
 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

จาํนวน คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอื หกั ณ ที�จา่ย 

 

1 ทา่น 
 

2,500.00 
 

175.00 
 

75.00 
 

2,600.00 
 

2,675.00 

 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังนี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีB 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีB 014-2-63503-8 

          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืBอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืBอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 
3.  หกั ณ ทีBจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีBไดช้าํระมาแลว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, Modern,Business,Management,การบรหิารจัดการธรุกจิสมัยใหม,่ผูบ้รหิาร 
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
� Tel. : 086-318-3152  
� E-mail : hipotraining@gmail.com  
� Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิ�มเตมิไดท้ ี�  
� YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
อบรม, สมัมนา, พนักงาน,หลกัสตูร, กลยทุธก์ารจัดทํา Training Road Map,Strategy 


