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วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00-16.30 น. (เป�ด Login 08.00 น.)

อัตราค�าอบรมท�านละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรุณาชําระค�าฝ�กอบรมภายในวันที่ 26 พ.ค. 2565 เพื่อรับเอกสารก�อนการบรรยาย

วิทยากร

อาจารย�ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
อดีต
  ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล Vet Products Group  
  ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล Tesco Lotus, Nutrimetics 
International, ผูจัดการฝายฝกอบรม บริษัทในเครือ
ทรู คอรปอเรชั่น, เซ็นทรัลพัฒนา และบริษัทชั้นนําในประเทศ
และบริษัทขามชาติที่มีชื่อเสียง ดวยประสบการณจากการ
ทํางานมากกวา 25 ป 

ปจจุบัน
  วิทยากรและที่ปรึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
การพัฒนาองคกร และการจัดการ

การจัดทํา
TRAINING
ROAD MAP
ที่เหมาะกับสถานการณ�
ทั้งปกติและผิดไปจากปกติ

เหมาะสําหรับ 

 ผูมีสวนเกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาและ
ฝกอบรมบุคลากร เชน เจาหนาที่ในฝายทรัพยากร
มนุษยทุกระดับ หัวหนางานฝายตาง ๆ เปนตน

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร
1. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับเปนแนวทาง

ในการวางแผน Training Road Map – Core & Functional 
Competency ในสถานการณปกติและสถานการณ
ผิดไปจากปกติ

2. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความเขาใจและนําความรูเกี่ยวกับ 
Multi-Skills มาใชในการวางแผน Training Road Map 

3. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับเปนแนวทาง
ในการวางแผน Individual Development Plan – IDP 
ในสถานการณปกติและผิดไปจากปกติ

ในสถานการณที่ผิดไปจากปกติหรือสถานการณวิถีใหม (New Normal) นั้น หลายองคกรตางมีการปรับตัวทั้งในแงการดําเนินธุรกิจ 
การพิจารณาเรือ่งกาํลงัคน (Manpower) การปรบัเปลีย่นโครงสราง หรอืแมกระทัง่การปรบัเปลีย่นสนิคาหรอืบรกิารของธรุกจิ ทาํใหการพฒันา
บุคลากรในชวงนี้อาจมีการหยุดชะงักไปบาง 

อยางไรก็ตาม มีหลายองคกรที่ใชเวลานี้พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการปฏิบัติงานไดทันทีที่สถานการณกลับเขาสูปกติ
เหมือนในอดีตหรือพรอมรับกับสถานการณที่เปลี่ยนไปจากเดิม

สําหรับองคกรท่ีมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางหรือปรับลดจํานวนพนักงานลง พนักงานที่ยังคงทํางานในองคกรก็ตองมีการเพิ่มพูนความรู
ใหสามารถปฏบิตัหินาทีท่ีเ่พิม่ขึน้อนัเนือ่งจากทาํงานแทนเพือ่นพนกังานทีอ่อกไปจากองคกรดวย ดงันัน้การใหความรูและทกัษะทีห่ลากหลาย 
(Multi-Skills) ทีจ่าํเปนในการปฏบิตังิาน จงึเปนสิง่ทีส่าํคญัอยางยิง่เพือ่มใิหเกดิความเสยีหายตองาน การวางแผนพฒันาและฝกอบรมสาํหรบั
งานที่ตองใช Multi-Skills จึงเปนความรูที่ผูที่เกี่ยวของไมวาจะเปนหัวหนางานหรือเจาหนาที่ในฝายทรัพยากรมนุษยควรมีอยางยิ่ง

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข�าอบรม 1 ท�าน ฟร ี1 ท�าน

รุ�นที ่

4
มอบวุฒิบัตร

สําหรับท�านที่เป�ดกล�อง
ตลอดการอบรม



หัวข�อการฝ�กอบรม

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที�นั� ง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “การจัดทํา Training Road Map ที่เหมาะกับสถานการณทั้งปกติและผิดไปจากปกติ รุนที่ 4” (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. วิธีการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
สถานการณปกติ และจุดเดน-จุดดอยของวิธีการเหลานั้น

2. ทําความรูจักกับ Competency และประเภทของ Competency
3. การจัดทําแผนพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรในสถานการณปกติ

3.1 การจัดทํา Core & Functional Competency
  แหลงขอมูลในการนํามาจัดทํา Core & Functional  

Competency
  การวิเคราะห Core Competency และ Functional 

Competency เพื่อจัดทํา Training Road Map
  การจัดทํา Training Road Map – 

Core & Functional Competency
  Workshop “การจัดทํา Training Road Map – 

Core & Functional Competency”
3.2 การนํา Training Road Map ไปใชในการวางแผนพัฒนา

และฝกอบรมบุคลากรและวิธีการใช
3.3 การจัดทําแผนพัฒนาสวนบุคคล 

(Individual Development Plan – IDP) 
  Workshop “การจัดทําแผนพัฒนาสวนบุคคล (IDP)

4. การพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรในสถานการณที่ผิดไปจากปกติ
ดวย Multi-Skills

4.1 Multi-Skills กับการพัฒนาบุคลากร
  ทําความรูจักกับ Multi-Skills 
  ความสําคัญของ Multi-Skills กับ

การพัฒนาบุคลากร  
  การนํา Multi-Skills ไปใชในงานทรัพยากรมนุษย

ดานอื่น 
 4.2 การจัดทํา Multi-Skills

  แหลงขอมูลในการจัดทํา Multi-Skills Training
  การจัดทํา Multi-Skills Training Road Map
  Workshop “การจัดทํา Multi-Skills 

Training Road Map”
5. วิธีการพัฒนาบุคลากรแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากการฝกอบรม

ทั้งในสถานการณปกติและผิดไปจากปกติ
6. สรุปเนื้อหา
วิธีการฝ�กอบรม
เปนการฝกอบรมแบบ Virtual Training โดยมีการบรรยาย
แบบมีสวนรวม (Participative Technique) การยกตัวอยาง 
พรอมทั้งการทํา Workshop โดยวิทยากรใหคําแนะนําและ
ตอบคําถามอยางทันทวงทีผานออนไลน เพื่อใหผูเขาอบรม
สามารถนําไปปรับใชในงานจริงได 

4.1 Multi-Skills กับการพัฒนาบุคลากร4.1 Multi-Skills กับการพัฒนาบุคลากร
ทําความรูจักกับ Multi-Skills 

4.1 Multi-Skills กับการพัฒนาบุคลากร

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

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

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................

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

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่ 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มที่หนางาน

 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินในทุกกรณี


