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หลักการและเหตุผล
บนโลกยุคใหม่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยีที่กา้ วไปอย่างรวดเร็ ว
และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู ้แข่งขันกันในเชิงธุ รกิจในรู ปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทางานทุกท่านที่ตอ้ ง
ติดต่อสื่ อสารทาธุ รกิจในประเทศ หรื อระดับสากล คงหลีกไม่พน้ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร อย่าง
ต่อเนื่องเป็ นระบบ และมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน อีกทั้งมีแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อความสาเร็ จ (Succession
Plan)

เพื่อผลตอบแทนที่องค์กรได้รับจากการพัฒนาบุคลากร เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีทกั ษะ ความสามารถที่ดี

และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงานขององค์กร พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนาพาองค์กรสู่ ความรุ่ งโรจน์ในโลกยุค
ใหม่
วิทยากรจึงได้พฒั นาหลักสู ตร กลยุทธ์ เส้ นทางการฝึ กอบรม (Training Roadmap) ในการเสริ มสร้างทักษะที่
ดี ในการวางแผนด้านการฝึ กอบรม ให้เหมาะสม ซึ่ง มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ รวมทั้งยังเป็ นแนวทางการ
พัฒนา รวมถึงเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ ที่ดีให้กบั องค์กรในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์กรธุ รกิจของ
ท่าน

เนื้อหาหลักสู ตร รวม
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Session 1 : 9.00-10.30

1

วัน
น.

แนวทางการวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม ( Training Needs Analysis) การวิเคราะห์ความจาเป็ น
ในการฝึ กอบรมโดยพิจารณาจากเป้ าหมายขององค์กร (Corporate Goal) ค่านิยมขององค์กร (Core Value)
ปั ญหาที่เกิดขึ้น (Problem) ความต้องการของตาแหน่งงาน (Job requirement) ข้อกาหนดของกฎหมายหรื อ
มาตรฐานสากล (Law or International standard)

1.

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
-

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการหาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม (Training Needs)

-

เพื่อให้มีทกั ษะด้านการวิเคราะห์หาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม ( Training Needs
Anaysis)

กิจกรรม แยกแยะความอยาก (Want) หรื อ ความจาเป็ น (Need) ในการจัดอบรม
การนาหลัก Competency มาใช้ในการกลยุทธ์เส้นทางการฝึ กอบรม (Training Roadmap)

2.

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
-

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการนาหลัก Competency มาใช้เพื่อวางแผนเส้นทางการฝึ กอบรม

Break : 10.30-10.45

น.

Session 2 : 10.45-12.00

3.

น.

ความหมาย และความสาคัญของ Core / Managerial / Functional Competency
ต่อการพัฒนาบุคลากร และการจัดทากลยุทธ์เส้นทางการฝึ กอบรม (Training Roadmap)
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
-

เพื่อทราบความหมาย และความสาคัญของ Core / Managerial / Functional Competency

กิจกรรม กรณี ศึกษา และรวมกลุ่มวิเคราะห์เพื่อเสนอความเห็น
4.

วิธีการ ขั้นตอน และข้อควรระวังในการกาหนด Managerial Competency และ Functional Competency รวมถึง

ใช้ Core Competency และค่านิยมขององค์กร (Core Value) มาใช้ในการจัดทากลยุทธ์เส้นทางการฝึ กอบรม
(Training Roadmap)

วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
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-

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และฝึ กปฏิบตั ิในการกาหนด Core Competency และ

Competency

Managerial

และ Functional Competency

กิจกรรม ฝึ กปฏิบตั ิเป็ นกลุ่มลองแยกว่าอะไรคือ Managerial Competency หรื อ Functional Competency
หรื อ Core Competency ในกลุ่มรวมถึงนาเสนอความคิดเห็น
Lunch : 12.00-13.00

น.

Session 3 : 13.00-14.30
5.

เทคนิคในการกาหนด Competency Dictionary ประกอบด้วย การกาหนดระดับพฤติกรรม
(Proficiency Level) การกาหนดพฤติกรรมบ่งชี้ (Behavior Indicators)
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
-

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการกาหนดระดับพฤติกรรม (Proficiency Level) เพื่อนามาวัดผลในการพัฒนา

ของบุคลากร
6. COACH TRAINING

แนวทางการฝึ กอบรมแนวใหม่ ที่มีรูปแบบดังนี้ เป็ นการฝึ กอบรมระยะยาว เช่น 6 เดือนหรื อ

1 ปี เป็ นการฝึ กอบรมกลุ่มเฉพาะจานวนไม่มากนัก เช่น 10-15 คน เป็ นการฝึ กอบรมแบบเรี ยนไปทีละหัวข้อและให้
เวลานาไปปฏิบตั ิ มีการติดตามประเมินผลเป็ นระยะๆ
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
-

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ COACH TRAINING ซึ่ งเป็ นแนวทางการฝึ กอบรมแนวใหม่

เนื้อหาในการบรรยาย
เปลี่ยนจากวิทยากรมาเป็ น “โค้ช” ซึ่ งจะทาหน้าที่ท้ งั เป็ นวิทยากร ที่ปรึ กษา และเพื่อนของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม มีการดูแลผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมอย่างใกล้ชิดโดยมีการพบปะกันทั้งเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
มีการประเมินผลการพัฒนาตนเองเป็ นระยะๆ โดยให้ผเู้ ข้าอบรมประเมินตัวเอง ประเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชา
และคนที่ทาหน้าที่เป็ นโค้ช มีการนามาตรการในการเสริ มแรงบวกมาใช้กบั คนที่นาความรู ้ไปใช้งานได้ดี
และเกิดประโยชน์ต่อองค์กร
กิจกรรม นา COACH TRAINING มาใช้ในส่ วนหนึ่งของ กลยุทธ์เส้นทางการฝึ กอบรม (Training Roadmap)
Break : 14.30-14.45
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น.

Session 4 : 14.45-16.00

7. Case Study

น.

ตัวอย่างการทา กลยุทธ์เส้นทางการฝึ กอบรม (Training Roadmap) ขององค์กรชั้นนา และนา

รู ปแบบ (Model) ฝึ กประยุกต์ใช้กบั การจัดทากลยุทธ์เส้นทางการฝึ กอบรม (Training Roadmap) ของตน
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
-

เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรมเข้าใจ และมีทกั ษะในการจัดทากลยุทธ์เส้นทางการฝึ กอบรม (Training Roadmap) ใน

รู ปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง
8.

กิจกรรมฝึ ก ออกแบบ กลยุทธ์เส้นทางการฝึ กอบรม (Training Roadmap) รวมถึงแผนการพัฒนาบุคลากร

เพื่อความสาเร็ จ (Succession Plan) ขององค์กร
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
-

เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กปฏิบตั ิในการจัดทากลยุทธ์เส้นทางการฝึ กอบรม (Training Roadmap) รวมถึงแผนการพัฒนา

บุคลากรเพื่อความสาเร็ จ (Succession Plan) ในรู ปแบบกลุ่ม(เลือก Case ของกลุ่ม) และฝึ กปฏิบตั ิเดี่ยว ซึ่งเป็ น
รู ปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเองโดยวิทยากรให้คาแนะนาในการจัดทา และออกมานาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน
แนวคิด
สรุ ปการบรรยาย ถาม-ตอบ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1

ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจวิธีการจัดทากลยุทธ์เส้นทางการฝึ กอบรม (Training Roadmap)

2

ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ ในการเสริ มสร้างทัศนคติที่ดี ให้เกิดการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลา ให้แก่บุคลากรในองค์กร (Life Long Learning)
ผูเ้ ข้ารับการอบรมรู้วธิ ี การพัฒนาและฝึ กอบรมให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น (Training Efficiency) วิธีการทาให้
บุคลากรมีความสามารถที่ตอ้ งการเพิ่มขึ้น (Employees Competent) และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสู ง เพื่อ
เพิ่มผลงานให้กบั องค์กรมากขึ้นกว่าเดิม (Business Performance)
3

4

ผูเ้ ข้าอบรมมีความเข้าใจและฝึ กทักษะ การจัดทากลยุทธ์เส้นทางการฝึ กอบรม (Training Roadmap)

อย่างเป็ นระบบ และเป็ นขั้นเป็ นตอน โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานจริ งได้
4

สามารถวางแผนวิธีการจัดทากลยุทธ์เส้นทางการฝึ กอบรม (Training Roadmap) รวมถึงแผนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อความสาเร็ จ (Succession Plan) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม
5.

รู ปแบบการฝึ กอบรม
บรรยายแบบ Adult Learning Approach Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม กรณี ศึกษา (Case Study)และ การฝึ ก
ปฏิบตั ิการ (Workshop) รวมถึงการระดมสมอง (Brain Storming)
อุปกรณ์ ทใี่ ช้
เครื่ องฉายและจอ LCD
2. Microphone 2 ตัว ขึ้นไป
3. จัดห้องแบบ Class Room
4. Flip Chart พร้อมปากกา
จานวนผูเ้ ข้าอบรม ประมาณไม่เกิน 30 คน
1.

ระยะเวลาการจัดสั มมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา และ การฝึ กปฏิบตั ิการ (Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วันเต็ม
(6 ชัว่ โมง)
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