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กลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม 

(Training Roadmap)  

วทิยากร  :   

อ. กติิศักดิ์ ววิฒัน์ธนวงศ์ C.Ht. , NLP 

 

วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญการฝึกอบรม อาทิ Personality Development Pro, Consultative Sales, Pro Presentation Skill, 

Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, CRM&CEM, Pro MC & Train the Trainer, 

Leadership, EQ , Training Roadmap, NLP for Sales & Service Excellence and etc.     

   
 
 

หลกัการและเหตุผล 

 

          บนโลกยคุใหม่  เตม็ไปดว้ยกระแสของการเปล่ียนแปลง การพฒันา รวมถึงเทคโนโลยท่ีีกา้วไปอยา่งรวดเร็ว  

และแน่นอนท่ีสุดคือการต่อสู้แข่งขนักนัในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนท างานทุกท่านท่ีตอ้ง

ติดต่อส่ือสารท าธุรกิจในประเทศ หรือระดบัสากล คงหลีกไม่พน้การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ร อยา่ง

ต่อเน่ืองเป็นระบบ และมีการประเมินผลการปฏิบติังาน อีกทั้งมีแผนการพฒันาบุคลากรเพื่อความส าเร็จ  (Succession 

Plan) เพื่อผลตอบแทนท่ีองคก์รไดรั้บจากการพฒันาบุคลากร เพื่อการพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะ ความสามารถท่ีดี 

และเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ตามแผนงานขององคก์ร พร้อมไปดว้ยศกัยภาพท่ีจะน าพาองคก์รสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกยคุ

ใหม่ 

             วทิยากรจึงไดพ้ฒันาหลกัสูตร กลยุทธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) ในการเสริมสร้างทกัษะท่ี

ดี ในการวางแผนดา้นการฝึกอบรม ใหเ้หมาะสม ซ่ึงมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ รวมทั้งยงัเป็นแนวทางการ

พฒันา รวมถึงเป็นหน่ึงในกลยทุธ์ท่ีดีใหก้บัองคก์รในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์รธุรกิจของ

ท่าน  

 

 

เน้ือหาหลกัสูตร รวม  1  วนั 
     

Session 1 : 9.00-10.30 น. 
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1. แนวทางการวเิคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Analysis) การวเิคราะห์ความจ าเป็น
ในการฝึกอบรมโดยพิจารณาจากเป้าหมายขององคก์ร (Corporate Goal) ค่านิยมขององคก์ร (Core Value) 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน (Problem) ความตอ้งการของต าแหน่งงาน (Job requirement) ขอ้ก าหนดของกฎหมายหรือ
มาตรฐานสากล (Law or International standard)  

วตัถุประสงคใ์นการบรรยาย: 

        - เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจถึงวธีิการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) 

        - เพื่อใหมี้ทกัษะดา้นการวเิคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs  

           Anaysis) 

กิจกรรม แยกแยะความอยาก (Want)  หรือ ความจ าเป็น (Need) ในการจดัอบรม 

 

2. การน าหลกั Competency มาใชใ้นการกลยทุธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) 

วตัถุประสงคใ์นการบรรยาย 

          - เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจถึงวธีิการน าหลกั Competency มาใชเ้พื่อวางแผนเส้นทางการฝึกอบรม 
       

Break : 10.30-10.45 น. 

Session 2 : 10.45-12.00 น. 

 

3. ความหมาย และความส าคญัของ Core / Managerial / Functional Competency 

ต่อการพฒันาบุคลากร และการจดัท ากลยทุธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) 

วตัถุประสงคใ์นการบรรยาย: 

- เพื่อทราบความหมาย และความส าคญัของ Core / Managerial / Functional Competency 

          กิจกรรม   กรณีศึกษา และรวมกลุ่มวเิคราะห์เพื่อเสนอความเห็น 

                                                                                          

  4. วธีิการ ขั้นตอน และขอ้ควรระวงัในการก าหนด Managerial Competency และ Functional Competency รวมถึง

ใช ้Core Competency และค่านิยมขององคก์ร (Core Value) มาใชใ้นการจดัท ากลยทุธ์เส้นทางการฝึกอบรม 

(Training Roadmap) 

วตัถุประสงคใ์นการบรรยาย: 
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- เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และฝึกปฏิบติัในการก าหนด Core Competency  และ  Managerial 

Competency  และ Functional Competency   

      กิจกรรม ฝึกปฏิบติัเป็นกลุ่มลองแยกวา่อะไรคือ Managerial Competency หรือ Functional Competency 

หรือ Core Competency ในกลุ่มรวมถึงน าเสนอความคิดเห็น   

Lunch : 12.00-13.00น. 
Session 3 : 13.00-14.30 

 5.  เทคนิคในการก าหนด Competency Dictionary ประกอบดว้ย การก าหนดระดบัพฤติกรรม  

     (Proficiency Level) การก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ี (Behavior Indicators)  

     วตัถุประสงคใ์นการบรรยาย 

     - เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการก าหนดระดบัพฤติกรรม (Proficiency Level)  เพื่อน ามาวดัผลในการพฒันา

ของบุคลากร 

6. COACH TRAINING แนวทางการฝึกอบรมแนวใหม่ ท่ีมีรูปแบบดงัน้ี เป็นการฝึกอบรมระยะยาว เช่น 6 เดือนหรือ 

1 ปี  เป็นการฝึกอบรมกลุ่มเฉพาะจ านวนไม่มากนกั เช่น 10-15 คน  เป็นการฝึกอบรมแบบเรียนไปทีละหวัขอ้และให้

เวลาน าไปปฏิบติั  มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ   

วตัถุประสงคใ์นการบรรยาย 

- เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการใช้ COACH TRAINING ซ่ึงเป็นแนวทางการฝึกอบรมแนวใหม่ 

เน้ือหาในการบรรยาย 

เปล่ียนจากวทิยากรมาเป็น “โคช้” ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีทั้งเป็นวทิยากร ท่ีปรึกษา และเพื่อนของผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม  มีการดูแลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งใกลชิ้ดโดยมีการพบปะกนัทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
มีการประเมินผลการพฒันาตนเองเป็นระยะๆ โดยใหผู้เ้ขา้อบรมประเมินตวัเอง ประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชา
และคนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นโคช้  มีการน ามาตรการในการเสริมแรงบวกมาใชก้บัคนท่ีน าความรู้ไปใชง้านไดดี้
และเกิดประโยชน์ต่อองคก์ร  

         กิจกรรม น า COACH TRAINING มาใชใ้นส่วนหน่ึงของ กลยทุธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) 

         Break : 14.30-14.45 น. 
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Session 4 : 14.45-16.00 น. 
 

        7. Case Study ตวัอยา่งการท า กลยทุธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) ขององคก์รชั้นน า และน า

รูปแบบ (Model) ฝึกประยกุตใ์ชก้บัการจดัท ากลยทุธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) ของตน 

          วตัถุประสงคใ์นการบรรยาย  

          -เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมเขา้ใจ และมีทกัษะในการจดัท ากลยทุธ์เส้นทางการฝึกอบรม  (Training Roadmap) ใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัองคก์รของตนเอง 

         8. กิจกรรมฝึก ออกแบบ กลยทุธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) รวมถึงแผนการพฒันาบุคลากร

เพื่อความส าเร็จ (Succession Plan)  ขององคก์ร  

         วตัถุประสงคข์องกิจกรรม 

        -เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกปฏิบติัในการจดัท ากลยทุธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) รวมถึงแผนการพฒันา

บุคลากรเพื่อความส าเร็จ (Succession Plan) ในรูปแบบกลุ่ม(เลือก Case ของกลุ่ม) และฝึกปฏิบติัเด่ียว ซ่ึงเป็น

รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัองคก์รของตนเองโดยวทิยากรใหค้  าแนะน าในการจดัท า และออกมาน าเสนอเพื่อแลกเปล่ียน

แนวคิด  

สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ          

 
 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 

1 ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ และเขา้ใจวธีิการจดัท ากลยทุธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) 

2 ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการเสริมสร้างทศันคติท่ีดี ใหเ้กิดการเรียนรู้ และการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

ตลอดเวลา ใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร (Life Long Learning) 

3 ผูเ้ขา้รับการอบรมรู้วธีิการพฒันาและฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน (Training Efficiency) วธีิการท าให้
บุคลากรมีความสามารถท่ีตอ้งการเพิ่มข้ึน (Employees Competent) และพฒันาบุคลากรท่ีมีความสามารถสูง เพื่อ
เพิ่มผลงานใหก้บัองคก์รมากข้ึนกวา่เดิม (Business Performance) 

4 ผูเ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจและฝึกทกัษะ การจดัท ากลยทุธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) 

อยา่งเป็นระบบ และเป็นขั้นเป็นตอน โดยสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านจริงได ้
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5. สามารถวางแผนวธีิการจดัท ากลยทุธ์เส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) รวมถึงแผนการพฒันาบุคลากร
เพื่อความส าเร็จ (Succession Plan) ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม    

 
 

รูปแบบการฝึกอบรม 

 

บรรยายแบบ Adult Learning Approach Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม กรณีศึกษา (Case Study)และ การฝึก
ปฏิบติัการ (Workshop) รวมถึงการระดมสมอง (Brain Storming) 

 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

   

   1. เคร่ืองฉายและจอ LCD 

   2. Microphone 2 ตวั ข้ึนไป 

   3. จดัหอ้งแบบ Class Room 

   4. Flip Chart พร้อมปากกา 
      จ านวนผูเ้ขา้อบรม ประมาณไม่เกิน 30 คน   
  
 

ระยะเวลาการจัดสัมมนา  

 

เพื่อใหค้รอบคลุม ถึงเน้ือหา และ การฝึกปฏิบติัการ (Workshop) ระยะเวลาในการอบรม 1 วนัเตม็  

(6 ชัว่โมง) 
 

 
 


