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วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)

การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงขององคกร
เพ่ือใหบุคลากรเปนทรัพยสินอันมีคาขององคกรท่ีจะกอให
เกิดรายไดหรือผลประโยชนเพ่ิมขึ้น และใหองคกรสามารถ
แขงขันกับคูแขง ตลอดจนเติบโตไดอยางม่ันคงในสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

การฝกอบรมเปนวิธีหน่ึงในการพัฒนาบุคลากรท่ีองคกร
ตาง ๆ นิยมใช เพราะเปนวิธีที่บุคลากรจะไดรับความรูจาก
ผูที่มีความเช่ียวชาญในแตละสาขา และไดมีโอกาส
แลกเปล่ียนความรูและประสบการณกับผูสอน 
ซึ่งผูที่มีสวนเก่ียวของในการวางแผนฝกอบรม 
ไมวาจะเปนฝายทรัพยากรมนุษยหรือหัวหนางาน ควรมี
ความรูในการวางแผนฝกอบรมทั้งในระยะยาวและ
ระยะส้ันใหสอดคลองกับธุรกิจ วิสัยทัศน เปาหมายของ
องคกร และงาน เพ่ือใหการฝกอบรมสามารถพัฒนา
บุคลากรไดตรงกับสิ่งท่ีพนักงานสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายองคกรและแผนงานท่ีวางไว

วัตถุประสงค�
1. ผูเขาฝกอบรมเขาใจกระบวนการฝกอบรม (Training 

Process)
2. ผูเขาฝกอบรมสามารถวางแผนการฝกอบรมในระยะยาว

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับธุรกิจ วิสัยทัศน 
และเปาหมายขององคกร

3. ผูเขาอบรมสามารถวางแผนฝกอบรมระยะส้ัน (ประจําป) 
ใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร สมรรถนะ
การปฏิบัติงาน (Competency) และความจําเปนในการ
ฝกอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรัับ
 ผูมีสวนเก่ียวของกับการวางแผนฝกอบรม 
 เจาหนาท่ีในฝายทรัพยากรมนุษยทุกระดับ
 หัวหนางานฝายตาง ๆ

วิทยากร

อาจารย�ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
วิทยากรและท่ีปรึกษาดานการจัดการ 

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การพัฒนาองคกร ดวยประสบการณจาก
การทํางานมากกวา 20 ป ในตําแหนง
ผูบริหารระดับสูงดานทรัพยากรมนุษยของ
บริษัทเอกชนในประเทศและบริษัทขามชาติ
ที่มีชื่อเสียง

รุ�นท่ี 14
มอบวุฒิบัตร
(ภาคปฏิบัติ)

ฝ�กอบรม
ระยะยาว และระยะสั้น
ให�ตรงกับเป�าหมายองค�กร
และงาน

การวางแผน

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลท่ัวไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
ชําระเงินก�อนวันท่ี 9 ก.ย. 2563 ลด 300 บาท



หัวข�อการฝ�กอบรม
1. การวางแผนฝกอบรมระยะยาว

 พัฒนาและฝกอบรมอยางไรใหตรงกับวิสัยทัศน 
เปาหมายองคกร และงาน
 การเช่ือมโยงการฝกอบรมกับวิสัยทัศน เปาหมายของ
ธุรกิจ และงาน
 เขาใจกระบวนการฝกอบรม (Training Process)
 รูจักกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) 
และความสําคัญของ Competency ตองานพัฒนา
และฝกอบรม
 การกําหนด Competency ประเภทตาง ๆ ของแตละ
ระดับงานใหสอดคลองกับเปาหมายธุรกิจและงาน
 การกําหนดแผนการฝกอบรมระยะยาวใหสอดคลอง
กับ Competency ของแตละระดับงาน (Training 
Road Map)

 Workshop การคัดเลือกและกําหนด Competency 
แตละประเภท
 นําเสนอ Competency

 Workshop การคัดเลือกและกําหนด Competency 
ของแตละระดับงาน เพ่ือจัดทําแผนฝกอบรมระยะ
ยาว (Training Road Map)

 นําเสนอ Competency

หลักสูตรฝกอบรม “การวางแผนฝกอบรมระยะยาวและระยะสั้นใหตรงกับเปาหมายองคกรและงาน รุนท่ี 14” (วันท่ี 16 ก.ย. 2563)

วิธีการฝกอบรม
เนนการทํา Workshop เพ่ือใหสามารถนําไปปรับใชในงานจริงได โดยมีการบรรยายอยางมีสวนรวม (Participative Techniques) 

เพ่ือใหเขาใจหลักการในเบ้ืองตนกอนทํา Workshop

2. การวางแผนฝกอบรมระยะสั้น (ประจําป)
 การวางแผนการฝกอบรมระยะส้ันใหสอดคลองกับแผนฝกอบรมระยะยาว
 การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs Survey) ประจําป
- การรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย
- การวิเคราะหความจําเปน
- การประเมินความจําเปน
- การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมที่สอดคลองกับความจําเปน

 Workshop การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม
 การวางแผนฝกอบรมประจําปใหไดตามเปาหมาย
- การสํารวจระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฝกอบรมของกลุมเปาหมาย
- การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมที่ดําเนินการจัดตามแผนฝกอบรมระยะยาว
และตามความจําเปนในการฝกอบรมแตละป

- การเลือกประเภทการฝกอบรมที่เหมาะสมกับความจําเปนและงบประมาณ
- ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการฝกอบรมของแตละหลักสูตร
- การกําหนดงบประมาณฝกอบรม
- จํานวนผูเขาฝกอบรม

 Workshop การวางแผนฝกอบรมประจําป
 สรุปและตอบคําถาม

09:00 -
10:30 น.

10:45 -
12:00 น.

10:30 - 10:45 น. พักรับประทานของว�าง

12:00 - 13:00 น. พักเท่ียง

14:30 - 14:45 น. พักรับประทานของว�าง

13:00 -
14:30 น.

14:45 -
16:00 น.
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

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

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

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

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

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

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

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

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

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

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

 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนน้ีเปนเงินสด

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


