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เรียน
ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม

การจัดท�ำ

TRAINING

ROAD
MAP
ที่เหมาะกับสถานการณ์

ทั้งปกติและผิดไปจากปกติ
ในสถานการณ์ที่ผิดไปจากปกติหรือสถานการณ์วิถีใหม่ (New Normal) นั้น หลายองค์กรต่างมีการปรับตัวทั้งในแง่การด�ำเนินธุรกิจ
การพิจารณาเรือ่ งก�ำลังคน (Manpower) การปรับเปลีย่ นโครงสร้าง หรือแม้กระทัง่ การปรับเปลีย่ นสินค้าหรือบริการของธุรกิจ ท�ำให้การพัฒนา
บุคลากรในช่วงนี้อาจมีการหยุดชะงักไปบ้าง อย่างไรก็ตาม มีหลายองค์กรที่ใช้เวลานี้พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการปฏิบัติงาน
ได้ทันทีที่สถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติเหมือนในอดีตหรือพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม
ส�ำหรับองค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือปรับลดจ�ำนวนพนักงานลง พนักงานที่ยังคงท�ำงานในองค์กรก็ต้องมีการเพิ่มพูนความรู้
ให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ พิม่ ขึน้ อันเนือ่ งจากท�ำงานแทนเพือ่ นพนักงานทีอ่ อกไปจากองค์กรด้วย ดังนัน้ การให้ความรูแ้ ละทักษะทีห่ ลากหลาย
(Multi-Skills) ทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ าน จึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ เพือ่ มิให้เกิดความเสียหายต่องาน การวางแผนพัฒนาและฝึกอบรมส�ำหรับ
งานที่ต้องใช้ Multi-Skills จึงเป็นความรู้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรมีอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผู้เข้าอบรมสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับเป็นแนวทางในการ
วางแผน Training Road Map – Core & Functional
Competency ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์
ผิดไปจากปกติ
2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและน�ำความรู้เกี่ยวกับ
Multi-Skills มาใช้ในการวางแผน Training Road Map
3. ผู้เข้าอบรมสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับเป็นแนวทาง
ในการวางแผน Individual Development Plan – IDP
ในสถานการณ์ปกติและผิดไปจากปกติ

เหมาะส�ำหรับ

� ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาและ

ฝึกอบรมบุคลากร เช่น เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ทุกระดับ หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

เวลา 09.00-16.30 น. (เปิด Login 08.00 น.)

วิทยากร

อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
อดีต
yy
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Vet Products Group
yy
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Tesco Lotus, Nutrimetics
International, ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัทในเครือ
ทรู คอร์ปอเรชั่น, เซ็นทรัลพัฒนา และบริษัทชั้นน�ำในประเทศ
และบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง ด้วยประสบการณ์จากการ
ท�ำงานมากกว่า 25 ปี
ปัจจุบัน
yy
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การพัฒนาองค์กร และการจัดการ

โปรโมชัน่ พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
อัตราค่าอบรมท่านละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรุณาช�ำระค่าฝึกอบรมภายในวันที่ 15 ก.ย. 2564 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

หัวข้อการฝึกอบรม

1. วิธีการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
สถานการณ์ปกติ และจุดเด่น-จุดด้อยของวิธีการเหล่านั้น
2. ท�ำความรู้จักกับ Competency และประเภทของ Competency
3. การจัดท�ำแผนพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในสถานการณ์ปกติ
3.1 การจัดท�ำ Core & Functional Competency
yy แหล่งข้อมูลในการน�ำมาจัดท�ำ Core & Functional
Competency
yy การวิเคราะห์ Core Competency และ Functional
Competency เพื่อจัดท�ำ Training Road Map
yy การจัดท�ำ Training Road Map –
Core & Functional Competency
yy Workshop “การจัดท�ำ Training Road Map –
Core & Functional Competency”
3.2 การน�ำ Training Road Map ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
และฝึกอบรมบุคลากรและวิธีการใช้
3.3 การจัดท�ำแผนพัฒนาส่วนบุคคล
(Individual Development Plan – IDP)
yy Workshop “การจัดท�ำแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP)
4. การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในสถานการณ์ที่ผิดไปจากปกติ
ด้วย Multi-Skills

4.1 Multi-Skills กับการพัฒนาบุคลากร
yy ท�ำความรู้จักกับ Multi-Skills
yy ความส�ำคัญของ Multi-Skills กับ
การพัฒนาบุคลากร
yy การน�ำ Multi-Skills ไปใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์
ด้านอื่น
4.2 การจัดท�ำ Multi-Skills
yy แหล่งข้อมูลในการจัดท�ำ Multi-Skills Training
yy การจัดท�ำ Multi-Skills Training Road Map
yy Workshop “การจัดท�ำ Multi-Skills
Training Road Map”
5. วิธีการพัฒนาบุคลากรแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากการฝึกอบรม
ทั้งในสถานการณ์ปกติและผิดไปจากปกติ
6. สรุปเนื้อหา
วิธีการฝึกอบรม
เป็นการฝึกอบรมแบบ Virtual Training โดยมีการบรรยายแบบ
มีส่วนร่วม (Participative Technique) การยกตัวอย่าง
พร้อมทั้งการท�ำ Workshop โดยวิทยากรให้ค�ำแนะน�ำและ
ตอบค�ำถามอย่างทันท่วงทีผ่านออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถน�ำไปปรับใช้ในงานจริงได้

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “การจัดท�ำ Training Road Map ที่เหมาะกับสถานการณ์ทั้งปกติและผิดไปจากปกติ” (วันที่ 22 ก.ย. 2564)
1. *ชื่อ-นามสกุล.............................................................................

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

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

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

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

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

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�ำหรับออกใบก�ำกับภาษี
บริษัท................................................................................. เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี............................................สาขา.................................
ที่อยู่ . .........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท์ ............................................. ต่อ.................. โทรสาร....................................
ผู้ติดต่อ..................................................................... E-mail........................................................................มือถือ.......................................
กรุณาช�ำระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด หรือ HR Center Co., Ltd.
� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727 � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647 � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�ำระที่ธนาคาร หรือช�ำระเพิ่มที่หน้างาน
� เมื่อช�ำระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�ำเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม
� เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณียล์ งทะเบียนมาให้ก่อนวันอบรม
บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจ�ำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชิกหรื อส�ำรองที่น่ ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่ าฝึ กอบรมรวมเอกสารแล้ ว (ราคาต่ อ 1 ท่ าน)

