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 ทรัพยากรบคุคลเปนทรพัยากรทีม่คีณุคามากทีสุ่ด
ขององคกร การข้ึนเงินเดือน การใหสวัสดิการ เปนรปูแบบหน่ึง
ของการรักษาบุคลากรไวใหทํางานอยูคูกับองคกร แตอาจ
ไมเพียงพอหากไมมกีารพฒันาใหบุคลากรท่ีอยู ไดรบัความร ู
เพิม่ทกัษะ ความสามารถ และความชํานาญทีถ่กูตอง อาจทาํให
องคกรนัน้ไมสามารถตอสกูบัคแูขงภายนอกได รปูแบบการ
พฒันาบุคลากรท่ีใชอยใูนปจจบุนัน้ัน มีหลากหลายรูปแบบ 
โดยหลายองคกรนาํแนวความคดิเรือ่งสมรรถนะ (Competency)
มาใชในการบริหารจัดการบุคลากรในดานตาง ๆ เชน การ
สรรหา คัดเลือก การประเมินผล การปฏิบัติงาน การเลื่อน
ระดับตําแหนง เปนตน แตหลาย ๆ องคกรไดนําแนวคิดใน
การจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม เพื่อใหรองรับการผลการ
ประเมิน 
 สมรรถนะ (Competency) เปนเครือ่งมือหน่ึงท่ี
นํามาใชกําหนดการจัดรูปแบบโครงการพัฒนาบุคลากร 
หลายหนวยงานยังอยูในข้ันตอนของการศึกษากระบวนการ
เตรยีมความพรอม เพือ่จดัทาํเสนทางการฝกอบรม (Train-
ing Road Map) โดยใชสมรรถนะ (Competency) ซ่ึงไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากกระบวนการ ทําจริง
กับทฤษฎีที่ไดอบรมกันมานั้น แตกตางกันอยางสิ้นเชิงดวย
ปจจัยหลายดาน บทความนี้มีจุดประสงคเพื่อใหเห็นภาพรวม 
แนวทางและการจัดทําเสนทางการฝกอบรม (Training 
Road Map) โดยใชสมรรถนะ (Competency) อยางเปน
ระบบ สําหรับความหมายของ การจัดทําเสนทางการฝก
อบรม (Training Road Map) มีผูใหคํานิยามไว ดังนี้ 
 -  Training Road Map หมายถึง การกําหนด
เสนทางในการพฒันาบคุลากรอยางมแีบบแผน เพือ่นาํไปส ู
การเพ่ิมขดีความสามารถของบุคลากรตามท่ีตัง้เปาหมายไว 
เพือ่ความกาวหนาของพนักงานและความสําเรจ็ขององคกร 

เม่ือสามารถจัดวางการฝกอบรมโดยคํานึงถึงคุณภาพของ
เนือ้หาความรูและดําเนนิ การใหตรงและครอบคลุมกบักลุม
เปาหมายตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับชวง
เวลา ก็จะทําใหทางหนวย HR จัดสรรทรัพยากร ที่ทุก
องคกรมอียูจาํกดันัน้ ใหเกดิความคมุคาพนกังานทีไ่ดรบัการ
ฝกอบรมท่ีตรงกับงานยอมปฏิบตังิานไดผลดีขึน้ และรูสกึดี
วาองคกรสรางความพรอมในการปฏิบัตงิาน และเอ้ือโอกาส
ใหเขามีความกาวหนาในอาชีพ อันสงผลตอการเพิ่มพูน
ความรูสึกผูกพันของพนักงานตอองคกรดวย และนี่คือ
ประโยชนหลัก ๆ ของการจัดวางเสนทาง การฝกอบรม 
(ทีม่า : http://www.hrtothai.com/Articles/Index/730)
 -  พ.ต.ท.หญิง นิภาพร ยิ้มสรอย : เครื่องมือสู
ความสาํเรจ็ในการพฒันาขาราชการตาํรวจ ตอนที ่1 กลาววา 
  “Training Road Map หมายถึง เอกสารท่ี
กําหนดเสนทางการพัฒนาและฝกอบรมของบุคลากรใน
แตละตําแหนงงานวาเขาควรจะไดรับการพัฒนาและฝก
อบรมเรือ่งอะไรบาง ควรจะอบรมเมือ่ไหร และควรจดัลําดบั
การอบรมอะไรกอน อะไรหลัง”
 - Training Road Map หมายถึง แผนที่เสน
ทางการฝกอบรมระยะยาว (Master Plan) ทีจ่ดัทาํขึน้ไมใช
แคเพยีงปตอปเทาน้ัน โดยกําหนดข้ึนตามตําแหนงวาแตละ
ตําแหนงจะตองไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรใดบาง ทั้งนี้
เครื่องมือการพัฒนา (Development Tools) ที่จะนํามา
ใชจัดทํา TRM นั้นจะเปนการฝกอบรมในหองเรียน 
(Classroom Training) ที่สามารถจัดข้ึนภายในองคการ 
(In-house Training) และภายนอกองคการ (Public Training) 
โดยมีหนวยงานฝกอบรมหรือหนวยงานบุคคลเปนผูรบัผิดชอบ
จัดฝกอบรมภายใน หรือสงพนักงานไปอบรมตามสถาบัน
ภายนอกที่จัดขึ้น ซึ่งแผน TRM จะไมรวมเครื่องมือการ
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พัฒนาดวยวิธีการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการฝกอบรม  
ในหองเรียน (Non Classroom Training) เชน การสอนงาน 
การดูงานนอกสถานท่ี การมอบหมายงาน การเรียนรู 
ดวยตนเอง เปนตน
 โดยมผีบูงัคบับัญชาและพนกังานเปนผรูบัผดิชอบ
นําเครื่องมือเหลานี้มาใชการจัดทํา TRM จะชวยทําให
พนกังานรับรวูาตนเองตองเรียนอะไรบางในตําแหนงงานน้ัน 
และเม่ือกาวข้ึนสตูาํแหนงงานท่ีสงูขึน้จะตองเรียนอะไร เชน
เดียวกับกับการจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะยาว หรือ TRM 
ใหกับพนักงานในองคการ พบวาหลายองคกรไดพิจารณา
การเลื่อนตําแหนงพนักงานโดยนําเง่ือนไขการเขา อบรม
ตามหลักสูตรที่จัดขึ้นใน TRM มาพิจารณาประกอบการ
เลื่อนตําแหนงงานดวย
 การจัดทํา TRM จึงมีความสัมพันธกับการจัดทํา
ผังความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ใหกับ
พนักงาน เนื่องจาก Career Path เปนผังที่ออกแบบขึ้นมา
เพ่ือบงบอกวาพนักงานจะสามารถเล่ือนตําแหนงและโอน
ยายงาน ไปยังหนวยงานใดไดบาง การจัดทําผัง Career 
Path นั้นไมใชผังโครงสรางการจัดองคกร (Organization 
Chart)  ทีบ่งชีเ้ฉพาะสายการบงัคบับญัชา เพือ่ใหพนักงาน
รับรูวาตนเองจะตองรายงานหรือข้ึนตรงกับใคร ทั้งน้ี 
การจัดทํา Career Path จึงทําใหพนักงานรับรูถึงเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพวาตนเองจะสามารถ กาวไปยัง
ตําแหนงงานใดในองคการบาง (ที่มา : http://www.
oknation.net/blog/nationejobs/2010/06/07/
entry-1TRM) 
 จากนยิามขางตน สรปุไดวา Training Road Map 
คือ เสนทางการพัฒนาบุคลากร ที่แสดงใหเห็นถึงภาพรวม
ของการกาวหนาในแตละตําแหนงหรือสายงาน ความรู 
ทักษะที่องคกรคาดหวัง ชวงเวลา และวิธีการอบรม

การเชื่อมโยงกระบวนการจัดทํา TRM 

 1. พิจารณา วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร วา
องคกรเนนการจัดการดานใด 
 2.  สรุป สมรรถนะ ที่จะใชในการประเมินให
ครบถวน ประเด็นนีอ้าจเสนอใหผูบรหิารพิจารณาตัดสนิใจ
วาในระยะแรกของการจัดหลักสูตรการฝกอบรมจะจัดแค 
Core Course ตาม Core Competency หรือจะจัดแค
ไหน เพ่ือจัดทําไดสอดคลองกับนโยบายขององคกรและ
ความพรอมในการจัดโครงการ เชน การออกแบบโครงการ
พฒันาบคุลากรตามแผนงานของ Training Road Map นัน้ 
ตองกําหนดตามประเภท Competency ที่องคกรใชอยู  
อาจแบงเปน
  2.1  Core Course หมายถึง หลักสตูรท่ีจดั
เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในคานิยมหลัก 
ขององคกร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักของ
องคกร เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอองคกรและคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค 
  2.2  Manager ial Course หมายถึง 
หลักสูตรท่ีจัดเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถใน
ดาน การบริหารจัดการทั่วไป เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับ
บคุลากรทีก่าํลงัจะกาวสูตาํแหนงบรหิาร หรอืบคุลากร  สาย
บรหิารทีก่าํลงัจะกาวสกูารเปนผูบรหิารในระดบัทีส่งูขึน้ ให
มีศักยภาพที่เหมาะสมตอการดํารงตําแหนง
ทางการบริหาร
  2.3  Funct ional Course หมายถึง 
หลักสูตรที่จัดใหบุคลากรไดพัฒนาความรู ความสามารถ/
ทักษะ
   การปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติ
งานในหนาที่ (ตามแตละตําแหนงงาน) ใหบรรลุผลสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพ  
  2.4  Specifi c Course หมายถึง หลักสูตร
ที่จัดเฉพาะดานของแตละตําแหนง โดยจัดใหสอดคลอง
ตามระดับอายุงานและประสบการณของตําแหนงนั้น ๆ
 3.  ศกึษาหลกัสตูรฝกอบรม/การพฒันาบคุลากร
ดวยแนวทาง/วธิตีาง ๆ  รวบรวมรายชือ่หลักสูตร, วธิกีารจัด, 
สถานที่จัด, งบประมาณของแตละหลักสูตร ฯลฯ โดย
สามารถจดัทาํไวเปนคลงัหลกัสูตรการฝกอบรม ภายในและ



การเตรียมความพรอมในการจัดทําเสนทางการฝกอบรม (Training Road Map) โดยใช สมรรถนะ (Competency)8

วารสารวิชาการ ปขมท. ปท่ี 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558)

ภายนอกองคกร เพื่อเปนขอมูลในการสืบคน เพื่อพิจารณา
บรรจหุลกัสตูรนัน้ในแผนการจดัไดสะดวกขึน้พจิารณาจาก
ความสําคัญวามีผลกระทบโดยตรงกับกลยุทธขององคกร 
ซึ่งการอบรมดานนั้น ๆ ตองจัดขึ้นกอน สําหรับหลักสูตรที่
จัดวางตอไป อาจจะพิจารณาจากเนื้อหาที่เปนพ้ืนฐานทาง
ทฤษฎสีเูนือ้หาทีเ่นนการประยกุตใชในทางปฏบิตั ิและควร
จะมีการผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมพัฒนาท่ีหลาก
หลายรูปแบบ เชน เทคนิควิธีการการจัดการฝกอบรมตาม
แผนของแตละหลักสูตร ไมจําเปนตองจัดลักษณะการฝก
อบรมเสมอไป การพัฒนาบุคลากรน้ัน แตละองคกรยอม
เลือกระบบที่เหมาะสมกับองคกรนั้น ๆ  แตกตางกันออกไป 
มีหลายวิธี ดังนี้ 
  3.1 การฝกอบรมภายในองคกร มวีตัถปุระสงค
เฉพาะเจาะจง เนนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ซึ่งตัว
บคุคลนัน้ปฏบิตัอิย ูหรอืจะปฏบิตัติอไปในระยะยาว เน้ือหา
ของเร่ืองที่ฝกอบรมอาจเปนเรื่องที่ตรงกับ
ความตองการของตวับคุคลนัน้หรอืไมก็ได แตจะเปนเรือ่งที่
มุงเนนใหตรงกับงานที่กําลังปฏิบัติอยูหรือกําลังจะไดรับ
มอบหมายใหปฏบิตั ิการฝกอบรมจะตองเปนเรือ่งท่ีจะตอง
มีกําหนดระยะเวลาเร่ิมตนและสิ้นสุดลงอยางแนนอน 
   โดยมีจุดประสงคใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรม ซึง่สามารถประเมนิผลไดจากการปฏบัิตงิานหรอื
ผลงาน (Performance) หลังจากไดรับการฝกอบรม ใน
ขณะที่การศึกษาเปนเรื่องระยะยาว และอาจประเมินไมได
ในทันที (http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/
train/handbook/training.html)   
  3.2  การฝกอบรมโดยระบบคอมพิวเตอร 
(Computer-based Training) ใชกันอยางแพรหลายใน
บรษิทัใหญ ๆ  เปนการจําลองสถานการณตาง ๆ  ขึน้มา แลว
บนัทึกปฏิกริิยาของผูเรยีนในการสนองตอบตอสถานการณ
นั้น ๆ (เชน การตอบคําถาม หรือ ใชกลองวิดีโอบันทึกภาพ 
เปนตน)
  3.3  การสอนงานโดยหัวหนางาน (On-the-
Job Coaching, OJC) การฝกสอนงาน เปนการฝกสอนท่ี 
“หัวหนา” ทําหนาที่เปนครูผูฝกสอนแกพนักงานที่เปน
ผูใตบังคับบัญชาโดยตรงของตน เชนเดียวกับการสอนงาน

แบบ OJC แตแตกตางจาก OJT ตรงทีห่วัหนางานจะมุงเนน 
“การแกไขปญหาดานผลงาน” ที่เปนขอบกพรองของลูก
นองตนเองเปนหลกั ดงันัน้วัตถปุระสงคของ Coaching จงึ
มิไดจํากัดอยูเพียงแคการสอนใหพนักงานรูวิธีการทํางาน
และสามารถทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง
เทานั้น แตยังเปนการ “ฝก” ใหพนักงานแกไขขอบกพรอง
ในการทํางานของตน เพือ่สรางผลการปฏิบัตงิานท่ีดดีวยซ่ึง
มีหลายวิธีดวยกัน เชน 
   3.3.1 การมอบหมายงานใหทํา (Job 
Assignment) ชวยใหพนักงานไดใชความรู ทักษะ
ในการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการแกไขปญหาตาง ๆ
    3.3.2  การฝกใหพนักงานกําหนด
เปาหมายในการทํางาน (Goal Setting) และพยายามทาํให
เปาหมายน้ัน ๆ บรรลุ
    3.3.3  การใหขอมูลปอนกลับ (Feed-
back) แกพนักงานเปนระยะ ๆ
    3.3.4 การถกแถลงวธิกีารแกไขปญหา 
หรือ สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
  3.4  การดูงาน ชวยใหพนักงานไดเห็นภาพ
การทาํงานทีแ่ตกตางออกไป กระตุนใหเกดิความคิดพฒันา 
แรงผลักดันที่อยากพัฒนางานใหไดตามแบบอยางท่ีเห็น 
รวมถึงการเขาใจนําหลักการมาปฏิบัติจริงมากขึ้น
  3.5 การมอบหมายงาน/การสรางประสบการณ
ในงาน (On-the-Job Experience, OJE) หมายถึง การ
มอบหมายงานใหพนกังานนําสิง่ทีไ่ดเรยีนรูจากการฝกอบรม
หรอืการสอนงานของหวัหนางานมาฝกปฏบิตัใินการทาํงานจรงิ 
เพือ่เปนการเพ่ิมพนูทกัษะ ความชํานาญและประสบการณ
ใหมากยิ่งขึ้น
  3.6 ระบบพีเ่ล้ียง คอืการใหผูมปีระสบการณ
หรืออาวุโสใหคําแนะนําดูแลแกผูปฏิบัติงานใหมผูมี
ประสบการณนอยกวา หรือผูบังคับบัญชา ชวยใหบุคลากร
เหลานี้ปฏิบัติงานไดถูกตอง เขาใจทิศทางเปาหมายของ
องคกร เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูปฏิบัติงานและ
ผูบังคับบัญชา
  3.7 การเรยีนรูดวยตนเอง (Self-Learning) 
เปนการพัฒนาความสามารถทีเ่นนใหผูเรียนศกึษา จากตํารา 
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หนังสือ CD VCD Tape ดวยตนเอง สื่อขางตนจะตอง
กําหนดช่ือเรื่องที่เกี่ยวของ พรอมท้ังชื่อผูแตงหรือผูจัด
ทําเอาไวใหชัดเจนและเรียงตามระดับพฤติกรรมท่ีคาดหวัง
ในแตละ Competency
  3.8  การทํางานแบบคูห ู(Buddy Working) 
หมายถึง การท่ีองคกรสนับสนุนใหพนักงานศึกษาดวย
ตนเอง โดยการจับคูกับเพ่ือนรวมงานท่ีมี Competency 
ในระดับเดียวกัน เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนา 
Competency ของแตละคนใหอยูในระดับที่องคกรคาด
หวัง ซึ่งจะทําใหทั้งคูมีโอกาสใหขอมูลปอนกลับ (Feed-
back) หรือใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกกันและกัน 
  3.9  การสอนงานโดยหัวหนางาน (On-the-
Job Training, OJT) หมายถึง การที่หัวหนางาน “สอน
งาน” แบบ “ตัวตอตัว” ใหแกพนักงาน ณ สถานที่ปฏิบัติ
งานจรงิ เพ่ือใหพนกังานไดเรยีนรวิูธกีารทาํงานทีถ่กูตองจน
สามารถปฏิบัติงานตามท่ีหัวหนางานมอบหมายได
  3.10  วธิกีารโยกยายพนกังานใหไดทาํงาน
ตาง ๆ  เพือ่เตรียมความพรอมสําหรับการทํางานในตําแหนง
ที่สูงขึ้นไปตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ โดยการให
พนักงานไดเรียนรูประสบการณในงานใหม ๆ (Foreign 
Experience) เชน การโยกยายพนกังานในสายการผลติเขา
มาทํางานในสํานักงาน จะชวยใหพนักงานไดเรียนรูการ
ทาํงานในสํานกังาน และมีประสบการณเก่ียวกับการติดตอ
กับพนักงานในสํานักงาน ซ่ึงแตกตางกับการทํางานในสาย
การผลิต 
  3.11 การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ นอก
องคกร (External Development Activity) เปนการ
กระตุนใหบุคลากรพัฒนา Competency โดยการเขารวม
กจิกรรมภายนอกองคกร เชน เปนสมาชกิชมรมตาง ๆ  มผีล
การวิจัยที่แสดงใหเห็นวา บุคลากรดานเทคนิคหรือ
วิทยาศาสตรมักจะเรียนรู Competency ดานการบริหาร
จดัการ (Managerial Competency) จากบทบาทผูนาํนอก
ที่ทํางาน เชน การเปนหัวหนาหนวยบรรเทาสาธารณภัย 
เปนตน 

  3.12  Coaching Training คือ การฝก
อบรม โดยเนนการสอนแทนการบรรยาย และฝกเฉพาะ
กลมุ โดยเรยีนไปทลีะหวัขอ และใหเวลานําไปปฏิบตั ิมกีาร
ติดตามประเมินผลเปนระยะ และปรับจากวิทยากร เปน 
Coach รวมถึงรวมดําเนินการ (ที่มา : https://groups.
google.com/forum/#!topic/siamhrm/Ds4nn6
JCObk)
 4. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตาม Core 
Competency ใหเปนแผนหลกั ทีบ่คุลากรทกุคนในองคกร
ตองผานการฝกอบรม
 5.  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามตําแหนง 
Functional Competency โดยอาจแยกเปนกลมุตาํแหนง 
หรอื  แยกเปนแตละตําแหนงเลยก็ได ทัง้นีข้ึน้อยูกบัจาํนวน
ตําแหนงที่มีบุคลากรครองอยู ณ ปจจุบัน สําหรับในระยะ
แรกในการจัดอบรมตามหลักสูตรของแผน TRM อาจจะ
ทดลองจัดตามแผนท่ีการจัดอบรมตามกลุมตําแหนง เชน 
กลุมวิชาชีพเฉพาะ / กลุมสนับสนุนวิชาการ / กลุม
สนับสนุนทั่วไป เปนตน แลวจึงพัฒนาเปนแผนการพัฒนา
ของแตละตาํแหนง ซึง่การเลือกรปูแบบการจัดทําแผน ควร
ศึกษาความพรอมขององคกร งบประมาณ และระยะเวลา
ผนวกกับจํานวนบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดแตละ
หลักสูตรตามแผนดังกลาวดวย
 6.  ดําเนินการจัดหลักสูตรตามแผน TRM
 7.  ประเมินสมรรถนะ เพ่ือใหไดสมรรถนะท่ีตอง
พัฒนา (Competency Gap) เปนสิ่งที่เราจะนํามาทําแผน
พฒันาบคุลากร การจะทาํระบบการพฒันาบคุลากรใหเปน
ไปตามแผน Training Road Map ไดนั้น
  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตองใช 
Competency ประเมนิเพือ่หา Gap (ชองวางทีค่วรพฒันา) 
ของบุคลากร และหนวยงานที่รับผิดชอบดานการประเมิน
ผลจะตองจดัสงรายงาน Competency Gap รายบคุคลให
หนวยงาน  ทีร่บัผดิชอบเรือ่งการจดัฝกอบรม ไปจดัโครงการ
ตามแผนของ Training Road Map นั้น ตามวงจร ดังรูป
ตอไปนี้
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 หลังจากที่ผานการประเมินผลและได Compe-
tency Gap แลว ขั้นตอนตอไป คือ กําหนดหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาพนักงานใหมี Competency ในระดับท่ีองคกรคาด
หวัง Competency Gap ท่ีจะเกิดขึ้นน้ัน อาจจะมาจาก 
Core Competency หรือ Managerial Competency 
หรือ Functional Competency ก็ได เพราะฉะนั้น HR 
ผูรับผิดชอบหลักในการทําแผนการอบรมหลักสูตรตางๆ 
ตาม Training road Map นั้น ควรจะออกแบบโปรแกรม
การพัฒนาเพื่อใหรองรับ Gap ทุกตัวที่อาจเกิดขึ้นได
 สําหรับในสถาบันอุดมศึกษา กําหนดใหมีการ
ประเมินสมรรถนะ(Competency) ของบุคลากรภายใน
สถาบันอุดมศึกษา HR ผูรับผิดชอบเก่ียวกับการประเมิน
และ HR ผูรับผิดชอบในการทําแผนการอบรมหลักสูตร 
 ตองนาํผลการประเมนิ Competency แตละครัง้
การประเมนิมาสรปุวิเคราะหจดัทาํแผนการอบรมหลกัสตูร

ตางๆ เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาเปนไปตามคาดหวัง
ของแตละสถาบันอุดมศึกษา
 8. ประเมินผลการจดัฝกอบรม การประเมินผล
หลักสูตรตามแนว Competency ประกอบดวยการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในงาน (On-the-
job Behavior Change) และผลลพัธอืน่ ๆ  เชน การบริการ
ลูกคาขอรองเรียนลดลง เปนตน 

ตัวอยางการจัดหลักสูตรการฝกอบรมตาม Core 
Competency : 
 ควรเปนหลกัสตูรทีจ่ดัใหบคุลากรทกุคนในองคกร
ไดเขาอบรมเพ่ือใหมี Core Competency ไปในแนวทาง
เดียวกันทั้งองคกร ยกตัวอยางเชน Core Competency 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่กําหนดไว 5 ตัวอาจจะจัดใน
ลักษณะ ดังนี้

�

Performance 
Agreement 

Training Course by 
Training Road Map 

Training Report 

Competency Gap 

Evaluation System 
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Course Core Competency  
Integrity Achievement 

Motivation
Responsibility Teamwork Systematic

Job Planning
บุคลากรอายุงาน 1- 5 ป
หลักสูตรจิตสํานึกในการบริการ ระดับ 1 R1

หลักสูตรการทํางานเปนทีม ระดับ 1 T1

บุคลากร อายุงาน 5 ปขึ้นไป
หลักสูตรจิตสํานึกในการบริการ ระดับ 2 R2

หลักสูตรการทํางานเปนทีม ระดับ 2 T2

บุคลากรระดับหัวหนางาน หัวหนาฝาย ฯลฯ
หลักสูตรการสอนงาน In2 A

หลักสูตร Subsection Plan R3 S

 เราจะเห็นวา เราควรจัดอบรมจากระดับ 1 กอน 
ระดับ 3 เพราะบางเร่ืองของระดับสูงขึ้นไปน้ัน จําเปนตอง
อาศัยความรูระดับที่ตํ่ากวามาเปนพื้นฐาน เวนแตวา เรื่อง
ทีต่องอบรมน้ันไมเก่ียวของกัน กไ็มตองจัดตามลําดบั ดงันัน้ 
Core Competency แตละตัวอาจจะมีจํานวนหลักสูตร

และระดับของแตละหลักสูตรไมเทากันก็ได สิ่งสําคัญ คือ 
ไมควรยึดติดกับหลักสูตรตาง ๆ ที่กําหนดไวแตเดิมที่ยังคง
อบรมตอ ๆ กันมา แมจะทราบวาหลักสูตรนั้นไมไดผลแตก็
ไมกลาตดัออกจากแผนการอบรม และหลกัสตูรไมควรมาก
เกินไป เพราะจะมีผลตอการดําเนินการจริง

ตัวอยางการจัดหลักสูตรตาม Functional Competency : ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป

Functional 
Competency

หลักสูตร กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินการ

การบริการ
(Service Mind)

ระดับ 1 :  บุคลิกภาพกับงานบริการ
ระดับ 2  :  การแขงขันดานบริการ
ระดับ 3  :  ความเปนเลิศของการบริการ 

พนักงานอายุงาน 1-3 ป
พนักงานอายุงาน 3-5 ป
พนักงานอายุงาน 5 ปขึ้นไป

อบรม
อบรม
ดูงาน

ความคิดริเริ่ม ระดับ 1 : พัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
  อยางสรางสรรค
ระดับ 2 :  การจดัการธรุการแบบสรางสรรค

พนักงานอายุงาน 1-3 ป

พนักงานอายุงาน 5 ปขึ้นไป

อบรม

ดูงาน

ความยืดหยุน -ไมมีหลักสูตร-

การสรางสัมพันธภาพ ระดับ 1  : การอบรมนพลักษณ
ระดับ 2 : การอบรม Dialogue

พนักงานอายุงาน 1-3 ป
พนักงานอายุงาน 3-5 ป

อบรม
อบรม
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หากเปนแผนการสรุปการจัดทําหลักสูตร
โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับ HR อาจจะทําการสรุป
หลักสูตร ไดดังนี้
 แผนดําเนินการสําหรับหนวยงานภายในองคกร
: เพื่อตองการใหทุกหนวยงานในองคกรทราบถึงหลักสูตร

ที่จะจัดในแตละปงบประมาณ เพื่อจัดสงบุคลากรในสังกัด
ที่เห็นวาเหมาะสมท่ีจะตองการพัฒนาตาม 
 Gap Competency ในระดับตาง ๆ และเปน
แผนสาํหรบัการดาํเนนิการภาพรวมของ HR ผรูบัผดิชอบ
จัดโครงการ ตามแผน 

No. หลักสูตร
ระดับบุคลากร ระยะเวลาดําเนินการ

1-3 
ป

3-5 
ป

5 ป 
Up ผูบริหาร มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

1 การบริการระดับ 1 3 3

2 การบริการระดับ 2 3 3

3 การบริการระดับ 3 3 3 3 3

4 การสรางสัมพันธภาพ 3 3 3

รายละเอียดของแผน
No. หลักสูตร งบประมาณ กลุมเปาหมาย วิธีการ จาํนวนตอคร้ัง วิทยากร ระยะเวลา สถานท่ี

ปงบประมาณ 2558
1 การบริการ

ระดับ1
50,000 พ.1-3 ป อบรม 30 ราย ภายนอก 6 ชม. In House

2 การบริการ
ระดับ 2

50,000 พ.3-5 ป อบรม 30 ราย ภายนอก 6 ชม. In House

3 การบริการ
ระดับ 3

30,000 พ.5 ปและ
หน.งานฯ

ดูงาน 20 ราย ภายนอก 1 วัน การบินไทย

รวม 130,000 80 ราย

 และไมวาจะจดั Training Roadmap ในลกัษณะใด 
จะเปนไปตามกลุมอาชีพหรือจัดทําตามระดับตําแหนงงาน
กต็าม HR ควรสือ่สารใหกลมุเปาหมายทราบถงึกิจกรรมการ
พฒันาความรูเหลานัน้ไวอยางชดัเจน เพือ่สะทอนวาองคกร
ใหความสาํคญักบัการวางแผนพฒันาบคุลากร สดุทายกจ็ะ
เกิดเปนแผนการพัฒนาฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดทั้งตอพนักงานและตอองคกร

เอกสารอางอิง 
1. http://www.hrtothai.com/Articles/Index/730
2. พ.ต.ท.หญงิ นภิาพร ยิม้สรอย : เคร่ืองมือสูความสําเร็จ

ในการพัฒนาขาราชการตํารวจ ตอนที่ 1
3. http://www.oknation.net/blog/natione-

jobs/2010/06/07/entry-1TRM http://www.
tu.ac.th/org/ofrector/person/train/handbook/
training.html 

4. https://groups.google.com/forum/#!topic/
siamhrm/Ds4nn6JCObk
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วารสารวิชาการ ปขมท. ปท่ี 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558)

ประวัติผูเขียนและผูเขียนรวม
นางสาวพิรตา ศักดิ์แสง E-mail Address : Phirata.sak@mahidol.ac.th
ตําแหนง   นักทรัพยากรบุคคล หนวยฝกอบรมและพัฒนา งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ฝายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการศึกษา   
 :  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 :  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน 
 :  นักทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล 
  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548–ปจจุบัน

นายอภิณัท อัตถากร E-mail Address : Aphinat.att@mahidol.ac.th
ตําแหนง   นักทรัพยากรบุคคล หนวยฝกอบรมและพัฒนา งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ฝายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการศึกษา   
 :  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาปรัชญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทํางาน 
 :  นักทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล 
  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2548–ปจจุบัน


