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วัน เวลา และสถานที่
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
เวลา 09.00-16.30 น. (เปิด Login 08.00 น.)

อัตราค่าอบรมท่านละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวันที่ 15 ก.ย. 2564 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

วิทยากร
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
อดีต
yy ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล Vet Products Group  
yy ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล Tesco Lotus,  Nutrimetics 
International,  ผู้จัดกำรฝ่ำยฝึกอบรม บริษัทในเครือ 
ทรู คอร์ปอเรชั่น, เซ็นทรัลพัฒนำ และบริษัทชั้นน�ำในประเทศ
และบริษัทข้ำมชำติที่มีชื่อเสียง ด้วยประสบกำรณ์จำกกำร
ท�ำงำนมำกกว่ำ 25 ปี 

ปัจจุบัน
yy วิทยำกรและที่ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และ
กำรพัฒนำองค์กร และกำรจัดกำร

การจัดท�า
TRAINING
ROAD MAP
ที่เหมาะกับสถานการณ์ 
ทั้งปกติและผิดไปจากปกติ

เหมาะส�าหรับ 

�	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาและ 
ฝึกอบรมบุคลากร เช่น เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ทุกระดับ หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ เป็นต้น

ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้รับเป็นแนวทำงในกำร

วำงแผน Training Road Map – Core & Functional 
Competency ในสถำนกำรณ์ปกติและสถำนกำรณ ์
ผิดไปจำกปกติ

2. ผู้เข้ำอบรมมีควำมเข้ำใจและน�ำควำมรู้เกี่ยวกับ  
Multi-Skills มำใช้ในกำรวำงแผน Training Road Map 

3. ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้รับเป็นแนวทำง 
ในกำรวำงแผน Individual Development Plan – IDP  
ในสถำนกำรณ์ปกติและผิดไปจำกปกติ

ในสถำนกำรณ์ที่ผิดไปจำกปกติหรือสถำนกำรณ์วิถีใหม่ (New Normal) นั้น หลำยองค์กรต่ำงมีกำรปรับตัวทั้งในแง่กำรด�ำเนินธุรกิจ  
กำรพจิำรณำเรือ่งก�ำลงัคน (Manpower) กำรปรบัเปลีย่นโครงสร้ำง หรอืแม้กระทัง่กำรปรบัเปลีย่นสนิค้ำหรอืบรกิำรของธรุกจิ ท�ำให้กำรพฒันำ
บุคลำกรในช่วงนี้อำจมีกำรหยุดชะงักไปบ้ำง อย่ำงไรก็ตำม มีหลำยองค์กรที่ใช้เวลำนี้พัฒนำบุคลำกรเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับกำรปฏิบัติงำน
ได้ทันทีที่สถำนกำรณ์กลับเข้ำสู่ปกติเหมือนในอดีตหรือพร้อมรับกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไปจำกเดิม

ส�ำหรับองค์กรท่ีมีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงหรือปรับลดจ�ำนวนพนักงำนลง พนักงำนที่ยังคงท�ำงำนในองค์กรก็ต้องมีกำรเพิ่มพูนควำมรู้
ให้สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีท่ีเ่พิม่ขึน้อนัเนือ่งจำกท�ำงำนแทนเพือ่นพนกังำนทีอ่อกไปจำกองค์กรด้วย ดงันัน้กำรให้ควำมรูแ้ละทกัษะทีห่ลำกหลำย 
(Multi-Skills) ทีจ่�ำเป็นในกำรปฏบิตังิำน จงึเป็นสิง่ทีส่�ำคญัอย่ำงยิง่เพือ่มใิห้เกดิควำมเสยีหำยต่องำน กำรวำงแผนพฒันำและฝึกอบรมส�ำหรบั
งำนที่ต้องใช้ Multi-Skills จึงเป็นควำมรู้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นหัวหน้ำงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ควรมีอย่ำงยิ่ง

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน



หัวข้อการฝึกอบรม

สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “การจัดท�า Training Road Map ที่เหมาะกับสถานการณ์ทั้งปกติและผิดไปจากปกติ” (วันที่ 22 ก.ย. 2564)

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน

1. วิธีกำรพัฒนำและฝึกอบรมบุคลำกรที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
สถำนกำรณ์ปกติ และจุดเด่น-จุดด้อยของวิธีกำรเหล่ำนั้น

2. ท�ำควำมรู้จักกับ Competency และประเภทของ Competency
3. กำรจัดท�ำแผนพัฒนำและฝึกอบรมบุคลำกรในสถำนกำรณ์ปกติ

3.1 กำรจัดท�ำ Core & Functional Competency
 y แหล่งข้อมูลในกำรน�ำมำจัดท�ำ Core & Functional  

Competency
 y กำรวิเครำะห์ Core Competency และ Functional 

Competency เพื่อจัดท�ำ Training Road Map
 y กำรจัดท�ำ Training Road Map –  

Core & Functional Competency
 y Workshop “การจัดท�า Training Road Map –  

Core & Functional Competency”
3.2 กำรน�ำ Training Road Map ไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ

และฝึกอบรมบุคลำกรและวิธีกำรใช้
3.3 กำรจัดท�ำแผนพัฒนำส่วนบุคคล  

(Individual Development Plan – IDP) 
 y Workshop “การจัดท�าแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP)

4. กำรพัฒนำและฝึกอบรมบุคลำกรในสถำนกำรณ์ที่ผิดไปจำกปกติ
ด้วย Multi-Skills

4.1 Multi-Skills กับกำรพัฒนำบุคลำกร
 y ท�ำควำมรู้จักกับ Multi-Skills 
 y ควำมส�ำคัญของ Multi-Skills กับ 

กำรพัฒนำบุคลำกร  
 y กำรน�ำ Multi-Skills ไปใช้ในงำนทรัพยำกรมนุษย์

ด้ำนอื่น 
 4.2 กำรจัดท�ำ Multi-Skills

 y แหล่งข้อมูลในกำรจัดท�ำ Multi-Skills Training
 y กำรจัดท�ำ Multi-Skills Training Road Map
 y Workshop “การจัดท�า Multi-Skills  

Training Road Map”
5. วิธีกำรพัฒนำบุคลำกรแบบอื่น ๆ นอกเหนือจำกกำรฝึกอบรม

ทั้งในสถำนกำรณ์ปกติและผิดไปจำกปกติ
6. สรุปเนื้อหำ
วิธีการฝึกอบรม
เป็นกำรฝึกอบรมแบบ Virtual Training โดยมีกำรบรรยำยแบบ 
มีส่วนร่วม (Participative Technique) กำรยกตัวอย่ำง  
พร้อมทั้งกำรท�ำ Workshop โดยวิทยำกรให้ค�ำแนะน�ำและ 
ตอบค�ำถำมอย่ำงทันท่วงทีผ่ำนออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ำอบรม
สำมำรถน�ำไปปรับใช้ในงำนจริงได้ 

1.  *ชื่อ-นำมสกุล ............................................................................

*ต�ำแหน่ง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นำมสกุล ............................................................................

*ต�ำแหน่ง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษ ี............................................สำขำ ................................

ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสำร....................................

ผู้ติดต่อ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนำม บริษัท เอช อำร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนำคำรกรุงเทพ เลขที่ 2403005727     � ธนำคำรไทยพำณิชย์ เลขที่ 0802359647     � ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เมื่อช�ำระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�ำเนำใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มำที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  

� เอกสำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ตัวจริง กรุณำส่งไปรษณียล์งทะเบียนมำให้ก่อนวันอบรม

บริษัท เอช อำร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (ส�ำนักงำนใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 15 ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�ำตัวผู้เสียภำษี 0105540023934
หมำยเหต ุกรณีหลักสูตรยืนยันกำรจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินในทุกกรณี


