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Competency Based Training Roadmap & IDP Workshop 

 

 หลกัการและเหตผุล 

ปัจจุบนันี้ หลายองคก์รชัน้น าไดใ้ชเ้ครือ่งมอืบรหิารทรัพยากรบคุคลสมัยใหม ่ (Modern HR Tools) ทีเ่รยีกวา่ 

"สมรรถนะ (Competency)" จงึไดน้ ามาขมวดเขา้กับการฝึกอบรมและการพัฒนาพัฒนาบคุลากร เมือ่ตอ้งวาง

แผนการฝึกอบรมใหค้วบคูไ่ปกบัโอกาสความกา้วหนา้ของพนักงานอยา่งตอ่เนือ่งระยะยาว 3 ปี 5 ปี ซึง่เรยีกวา่ 

“Training Roadmap” ตอ่มาไดใ้ช ้ "สมรรถนะ (Competency)" มาเป็นตัวก าหนดสมรรถนะของต าแหน่งและ

ประเมนิหา "จุดออ่น (Weakness)" ของสมรรถนะพนักงานเป็นรายบคุคลในต าแหน่งตามหน่วยงานตา่งๆอกีดว้ย จงึ

ท าใหก้ารพัฒนาคนเฉพาะเจาะจง ระบเุป็นรายบคุคลได ้และวธิกีารพัฒนาผูท้ีม่ ี "สมรรถนะทีอ่อ่นในบางเรือ่ง" ดว้ย

เครือ่งมอืทีเ่รยีกวา่ IDP : Individual Development Plan ซึง่จักอาศัยการฝึกอบรมหรอืวธิกีารอืน่ใดก็ได ้

ดังนัน้ การฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร หลักสตูร Competency Based Training Roadmap & IDP Workshop จงึท า

ใหท้า่นไดเ้รยีนรู ้"การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบคุคล" ทัง้องคก์รและเฉพาะรายบุคคลควบคูก่ันในคราวเดยีว 

 

 วตัถุประสงค ์

 มหีลักการในการท า Competency Based Training Roadmap 

 สามารถท าตามขัน้ตอน Competency Based Training Roadmap ไดถ้กูตอ้ง 

 มหีลักการในการท า IDP : Individual Development Plan ใหไ้ดผ้ลด ี

 สามารถน าไปปรับใชใ้หเ้ขา้กับองคก์รตนเองได ้

 

 เนือ้หา 

• องคป์ระกอบของการวาง Training Roadmap ในองคก์ร 

- กลยทุธข์ององคก์ร (Vision Mission Goal) ทศิทางเป็นอยา่งไร 

- ขอบขา่ยหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของงาน (Job Description) ในแตล่ะต าแหน่งงาน 

- ผลการประเมนิการปฏบิตังิาน (Performance Appraisal) 

- เสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชพี (Career Path) ก าหนดไวอ้ยา่งไร 

- สมรรถนะทีเ่กีย่วขอ้งในการท า Training Roadmap ทัง้ Core, Function & Managerial Competency 

• ขัน้ตอนการวาง Competency Based Training Roadmap – Workshop (ม ีCase ใหล้งมอืท า) 

1.  การหาชอ่งวา่งพฤตกิรรมหลักตาม Competency ในแตล่ะต าแหน่งงาน (Competency Gap) เพือ่ใหเ้ห็น

ประเด็นเนือ้หาของการจัดหลักสตูรฝึกอบรม (หรอืใชอ้กีแนวทางหนึง่โดยวางเนือ้หาหลักสตูรฝึกอบรม

แบบเต็มรอไวก้อ่น แลว้จงึตัดทอนและ/หรอืเพิม่เตมิเนื้อหาหลักสตูรภายหลัง โดยพจิารณาผลการประเมนิ

การปฏบิัตงิานประกอบกบัการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมรว่มดว้ยก็ได)้ 

2.  การก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรมตามระดับของ Competency โดยแบง่เป็น หลักสตูรดา้นสมรรถนะหลัก 

(Core Competency Courses) หลักสตูรดา้นสมรรถนะตามหนา้ทีง่าน (Functional Competency 

Courses) หลักสตูรดา้นสมรรถนะการบรหิารจัดการ (Managerial Competency Courses) และใหเ้นื้อหา

หลักสตูรอยูใ่นขอบเขตของหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีร่ะบไุวใ้น Job Description แตล่ะต าแหน่งงาน 

3.  การหาระยะเวลาของต าแหน่งงานกบัความกา้วหนา้ในอาชพี (Career Path)  

 (ขึน้ยูก่ับแตล่ะองคก์รทีม่กีารก าหนดเสน้ทางความกา้วหนา้แบบใดไว ้ 

 ซึง่ม ี3 แบบ คอื 1. Vertical Path 2. Horizontal Path 3. Diagonal Path)  

4.  การก าหนดโครงสรา้งเนือ้หาหลักสตูรใหค้รอบคลมุ 3 ดา้นทีต่อบโจทยท์ัง้องคก์ร ความกา้วหนา้และ

ประสทิธภิาพงาน 

5.  การวางผัง Training Roadmap ของแตล่ะต าแหน่งงาน และประมาณการคา่ใชจ้่ายฝึกอบรม 
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•  ขัน้ตอนการท า IDP : Individual Development Plan – Workshop (ม ีCase ใหล้งมอืท า) 

1.  การหาชอ่งวา่งพฤตกิรรมหลักตาม Competency ในแตล่ะต าแหน่งงาน (Competency Gap) เพือ่ใหเ้ห็น

ประเด็นเนือ้หาของการจัดหลักสตูรฝึกอบรมเป็นรายบคุคล 

2.  การก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรมตามระดับของ Competency โดยแบง่เป็น หลักสตูรดา้นสมรรถนะหลัก 

(Core Competency Courses) หลักสตูรดา้นสมรรถนะตามหนา้ทีง่าน (Functional Competency 

Courses) หลักสตูรดา้นสมรรถนะการบรหิารจัดการ (Managerial Competency Courses) และใหเ้นื้อหา

หลักสตูรอยูใ่นขอบเขตของหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีร่ะบไุวใ้น Job Description แตล่ะต าแหน่งงาน       

3.  การหารอืกับผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ตัวผูท้ีต่อ้งพัฒนา หัวหนา้งานและฝ่ายทรัพยากรบคุคล เพือ่เห็นชอบรว่มกันใน

การระบเุครือ่งมอื / วธิกีาร ระยะเวลา การวัดผลและตติามความกา้วหนา้ในการพัฒนา โดยในขัน้ตอนนีใ้ห ้

ใชห้ลัก 5A เพือ่ใหก้ารท า IDP ขององคก์รนัน้ประสบผลความส าเร็จ  

- Access การเขา้ถงึของผูเ้รยีนรู ้

- Active การกระท าของผูเ้รยีนรู ้

- Acquire การไดรั้บของผูเ้รยีนรู ้

- Apply การน าไปใชข้องผูเ้รยีนรู ้

- Assess การวัดผลของผูเ้รยีนรู ้

4.  การเขยีนแผน IDP : Individual Development Plan - Workshop + Forms 

5.  การประเมนิและตดิตามผล IDP - Workshop + Forms 

• บทสรปุการท า Training Roadmap & IDP ในองคก์ร 

 

 การประเมนิผล 

 การทดสอบความรูข้องผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (Pre test - Post test) 

 มรีะบบการประเมนิผลในการฝึกอบรม และน ามาวเิคราะหเ์พือ่ชีวั้ดความส าเร็จ 

 

 รปูแบบการฝึกอบรม 

บรรยาย และ Workshop กรณีศกึษา ฝึกปฏบิัต ิ

 
 

 

 ระยะเวลา 

2 วัน 

 


