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อัตราค�าอบรมท�านละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลท่ัวไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
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วิทยากร
อาจารย�ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
อดีต
 ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล Vet Products Group  
 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล Tesco Lotus,  Nutrimetics 
International,  ผูจัดการฝายฝกอบรม บริษัทในเครือ
ทรู คอรปอเรชั่น, เซ็นทรัลพัฒนา และบริษัทช้ันนําในประเทศ
และบริษัทขามชาติที่มีชื่อเสียง ดวยประสบการณจากการ
ทํางานมากกวา 25 ป 

ปจจุบัน
 วิทยากรและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
การพัฒนาองคกร และการจัดการ

การจัดทํา
TRAINING
ROAD MAP
ที่เหมาะกับสถานการณ�
ทั้งปกติและผิดไปจากปกติ

เหมาะสําหรับ 

ผูมีสวนเก่ียวของกับการวางแผนพัฒนาและ
ฝกอบรมบุคลากร เชน เจาหนาท่ีในฝายทรัพยากร
มนุษยทุกระดับ หัวหนางานฝายตาง ๆ เปนตน

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร
1. ผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับเปนแนวทางในการ

วางแผน Training Road Map – Core & Functional 
Competency ในสถานการณปกติและสถานการณ
ผิดไปจากปกติ

2. ผูเขาอบรมมีความเขาใจและนําความรูเก่ียวกับ 
Multi-Skills มาใชในการวางแผน Training Road Map 

3. ผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับเปนแนวทาง
ในการวางแผน Individual Development Plan – IDP 
ในสถานการณปกติและผิดไปจากปกติ

ในสถานการณที่ผิดไปจากปกติหรือสถานการณวิถีใหม (New Normal) นั้น หลายองคกรตางมีการปรับตัวท้ังในแงการดําเนินธุรกิจ 
การพิจารณาเรือ่งกาํลงัคน (Manpower) การปรบัเปลีย่นโครงสราง หรอืแมกระท่ังการปรบัเปลีย่นสินคาหรอืบรกิารของธรุกจิ ทาํใหการพัฒนา
บุคลากรในชวงน้ีอาจมีการหยุดชะงักไปบาง อยางไรก็ตาม มีหลายองคกรท่ีใชเวลาน้ีพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน
ไดทันทีที่สถานการณกลับเขาสูปกติเหมือนในอดีตหรือพรอมรับกับสถานการณที่เปล่ียนไปจากเดิม

สําหรับองคกรท่ีมีการปรับเปล่ียนโครงสรางหรือปรับลดจํานวนพนักงานลง พนักงานท่ียังคงทํางานในองคกรก็ตองมีการเพ่ิมพูนความรู
ใหสามารถปฏิบติัหนาท่ีทีเ่พ่ิมขึน้อนัเน่ืองจากทํางานแทนเพ่ือนพนักงานท่ีออกไปจากองคกรดวย ดงัน้ันการใหความรูและทักษะท่ีหลากหลาย 
(Multi-Skills) ทีจ่าํเปนในการปฏิบตังิาน จงึเปนสิง่ท่ีสาํคัญอยางย่ิงเพ่ือมใิหเกิดความเสียหายตองาน การวางแผนพัฒนาและฝกอบรมสาํหรับ
งานท่ีตองใช Multi-Skills จึงเปนความรูที่ผูที่เก่ียวของไมวาจะเปนหัวหนางานหรือเจาหนาท่ีในฝายทรัพยากรมนุษยควรมีอยางย่ิง

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

รุ�นท่ี 
2

มอบวุฒิบัตร



หัวข�อการฝ�กอบรม

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “การจัดทํา Training Road Map ท่ีเหมาะกับสถานการณท้ังปกติและผิดไปจากปกติ รุนท่ี 2” (วันท่ี 23 ธ.ค. 2564)

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. วิธีการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
สถานการณปกติ และจุดเดน-จุดดอยของวิธีการเหลาน้ัน

2. ทําความรูจักกับ Competency และประเภทของ Competency
3. การจัดทําแผนพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรในสถานการณปกติ

3.1 การจัดทํา Core & Functional Competency
  แหลงขอมูลในการนํามาจัดทํา Core & Functional  

Competency
  การวิเคราะห Core Competency และ Functional 

Competency เพ่ือจัดทํา 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
ดานอ่ืน 

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

Training Road Map”
5. วิธีการพัฒนาบุคลากรแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการฝกอบรม

ทั้งในสถานการณปกติและผิดไปจากปกติ
6. สรุปเน้ือหา
วิธีการฝ�กอบรม
เปนการฝกอบรมแบบ Virtual Training โดยมีการบรรยายแบบ
มีสวนรวม (Participative Technique) การยกตัวอยาง 
พรอมทั้งการทํา Workshop โดยวิทยากรใหคําแนะนําและ
ตอบคําถามอยางทันทวงทีผานออนไลน เพ่ือใหผูเขาอบรม
สามารถนําไปปรับใชในงานจริงได 

บการพัพฒนาบุคลากร
Multi-Skills
พัฒนาบคลากร

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 ......................................

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 กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม

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