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ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชกิ 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บคุคลท่ัวไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรุณาชําระค�าฝ�กอบรมภายในวันท่ี 16 ก.ค. 2565 เพ่ือรับเอกสารก�อนการบรรยาย

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

รุ�นท่ี 2 
มอบวุฒิบัตร
สําหรับท�านที่เป�ดกล�อง
ตลอดการอบรม

 ในหลักสูตรนี้ ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูหลักการและวิธีการในการออกแบบการวางแผนอาชีพใหกับองคกรวามี
หลักเกณฑอะไรบาง และนําไปปรับใชเพ่ือออกแบบแผนอาชีพในองคกร

 ไดเรียนรูหลักการ เทคนิค และเคร่ืองมือในการท่ีจะชวยใหองคกรสามารถวางแผนสายอาชีพ (Career Path) 
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม รวมถึงวิธีการในการวางแผนการพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพ 
(Career Development) ไดในเวลาท่ีเหมาะสม



หัวข�อการฝ�กอบรม

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

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “การวางแผนอาชีพใหกับพนักงานในองคกร รุนท่ี 2” (วันท่ี 23 ก.ค. 2565)

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

09.00-10.30 น. ทําไมองคกรตองวางแผนอาชีพใหพนักงาน  
(Career Planning)
 วัตถุประสงคของ Career Planning
 องคประกอบของ Career Planning 
(การวางแผนอาชีพ) ไดแก Career Path 
(ความกาวหนาในสายอาชีพ) และ Career 
Development (การพัฒนาตามสายอาชีพ) 
หลักการ ความสําคัญ และรายละเอียด
 กรณีศึกษา : จะเกิดอะไรข้ึน หากองคกรไมมีการ
วางแผนอาชีพใหพนักงาน พรอมกรณีศึกษา
ที่เกิดขึ้นจริง

10.30-10.45 น. พักเบรก
10.45-12.00 น. ขั้นตอนการทํา Career Path   

การออกแบบ Career Path
 กําหนดระดับตาํแหนงงาน 
(Career Level) 
 กําหนดเปาหมายของงาน (Target Job)
 กําหนดขอบเขตของหนาท่ี (Functional Area) 
กิจกรรม : ออกแบบ Career Path 
ในตําแหนงของคุณดวยตัวคุณเอง

12.00-13.00 น. พักกลางวัน

13.00-14.00 น. ขั้นตอนการทํา Career Development การพัฒนา
ในสายอาชีพ) การออกแบบ Career Development 
 กําหนดทักษะท่ีตองใชในการทํางานในแตละ
ตําแหนงงาน (Skill Identification) 
 กําหนดวิธีการในการพัฒนา 
(Development Approach)
 กําหนดรายละเอียดและความคาดหวังในการพัฒนา 
(Course Content and Expectation) 

กิจกรรม : ออกแบบ Career Development 
ในตําแหนงของคุณดวยตัวคุณเอง

14.00-15.00 น. กิจกรรม : วางแผนอาชีพใหกับพนักงานในองคกร
 ออกแบบและวางแผนอาชีพใหกับพนักงานใน
หนวยงานของคุณ ทั้ง Career Path และ 
Career Development (ตัวอยางพิเศษและ
สถานการณจําลองโดยวิทยากร)
 นําเสนอแผนงานในการวางแผนอาชีพ พรอมรับฟง
ขอเสนอแนะและ Feedback จากวิทยากร

15.00-15.15 น. พักเบรก
15.15-16.30 น. เคล็ดไมลับกับการพัฒนาทักษะของพนักงาน

ในองคกร
 Up-skill และ Re-skill แตกตางกันอยางไร  
 การพัฒนาบุคลากรในยุค New Normal 
ควรเปนอยางไร 
 Q & A 

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
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี


