การวางแผนฝกอบรม

ระยะยาว และระยะสั้น
ใหตรงกับเปาหมายองคกรและงาน
(ภาคปฏิบัติ)

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรัับ
ผูมีสวนเกี่ยวของกับการวางแผนฝกอบรม
เชน เจาหนาที่ในฝายทรัพยากรมนุษย
ทุกระดับหัวหนางานฝายตาง ๆ เปนตน

www.hrcenter.co.th

รุนที่

4

มอบวุฒิบัตร

การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งขององคกรเพื่อใหบุคลากร
เปนทรัพยสินอันมีคาขององคกรที่จะกอใหเกิดรายไดหรือผลประโยชน
เพิ่มขึ้น และใหองคกรสามารถแขงขันกับคูแขง ตลอดจนเติบโตได
อยางมั่นคงในสภาพเศรษฐกิจ สังคม ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
การฝกอบรมเปนวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรที่องคกรตาง ๆ นิยมใช
เพราะเปนวิธีที่บุคลากรจะไดรับความรูจากผูที่มีความเชี่ยวชาญใน
แตละสาขา และไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับ
ผูสอน ซึ่งผูที่มีสวนเกี่ยวของในการวางแผนฝกอบรม ไมวาจะเปนฝาย
ทรัพยากรมนุษยหรือหัวหนางาน ควรมีความรูในการวางแผน
ฝกอบรมทั้งในระยะยาวและระยะสั้นใหสอดคลองกับธุรกิจ วิสัยทัศน
เปาหมายขององคกร และงาน เพื่อใหการฝกอบรมสามารถพัฒนา
บุคลากรไดตรงกับสิ่งที่พนักงานสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได
บรรลุเปาหมายองคกรและแผนงานที่วางไว
วัตถุประสงค
1. ผูเขาฝกอบรมเขาใจกระบวนการฝกอบรม (Training Process)
2. ผูเขาฝกอบรมสามารถวางแผนการฝกอบรมในระยะยาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับธุรกิจ วิสัยทัศน และเปาหมายของ
องคกร
3. ผูเขาอบรมสามารถวางแผนฝกอบรมระยะสั้น (ประจําป) ให
สอดคลองกับเปาหมายขององคกร สมรรถนะการปฏิบัติงาน
(Competency) และความจําเปนในการฝกอบรม
วิทยากร

วัน เวลา และสถานที่

อาจารยฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

วิทยากรและที่ปรึกษาดานการจัดการ การบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาองคกร ดวยประสบการณ
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6) จากการทํางานมากกวา 20 ป ในตําแหนงผูบริหารระดับสูง
ดานทรัพยากรมนุษยของบริษัทเอกชนในประเทศและบริษัท
ขามชาติที่มีชื่อเสียง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท / บุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 30 พ.ย. 2560 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม
1. การวางแผนฝกอบรมระยะยาว
พัฒนาและฝกอบรมอยางไรใหตรงกับวิสัยทัศน เปาหมายองคกร และของงาน
การเชื่อมโยงการฝกอบรมกับวิสัยทัศน เปาหมายของธุรกิจ และงาน
เขาใจกระบวนการฝกอบรม (Training Process)
รูจักกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) และความสําคัญของ Competency ตองานพัฒนาและฝกอบรม
การกําหนด Competency ประเภทตาง ๆ ของแตละระดับงานใหสอดคลองกับเปาหมายธุรกิจและงาน
การกําหนดแผนการฝกอบรมระยะยาวใหสอดคลองกับ Competency ของแตละระดับงาน (Training Road Map)
Workshop การคัดเลือกและกําหนด Competency ของแตละระดับงาน เพื่อจัดทําแผนฝกอบรมระยะยาว (Training Road Map)
2. การวางแผนฝกอบรมระยะสั้น (ประจําป)
การวางแผนการฝกอบรมระยะสั้นใหสอดคลองกับแผนฝกอบรมระยะยาว
การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs Survey) ประจําป
- การรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย
- การวิเคราะหความจําเปน
- การประเมินความจําเปน
- การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับความจําเปน
Workshop การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม
การวางแผนฝกอบรมประจําปใหไดตามเปาหมาย
- การสํารวจระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝกอบรมของกลุมเปาหมาย
- การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมที่ดําเนินการจัดตามแผนฝกอบรมระยะยาวและตามความจําเปนในการฝกอบรมแตละป
- การเลือกประเภทการฝกอบรมที่เหมาะสมกับความจําเปนและงบประมาณ
- ชวงเวลาที่เหมาะสมในการฝกอบรมของแตละหลักสูตร
- การกําหนดงบประมาณฝกอบรม
- จํานวนผูเขาฝกอบรม
Workshop การวางแผนฝกอบรมประจําป
สรุปและตอบคําถาม
วิธีการฝกอบรม
เนนการทํา Workshop เพื่อใหสามารถนําไปปรับใชในงานจริงได โดยมีการบรรยายอยางมีสวนรวม (Participative Techniques) เพื่อใหเขาใจหลักการในเบื้องตน
กอนทํา Workshop

หลักสูตรฝกอบรม การวางแผนฝกอบรมระยะยาวและระยะสั้นใหตรงกับเปาหมายองคกรและงาน รุนที่ 4 “วันที่ 7 ธ.ค. 2560”
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

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

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

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

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

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 สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
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