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การวางแผน

ฝึ
ก
อบรม
ระยะยาว และระยะสั้น
ให้ตรงกับเป้าหมายองค์กรและงาน
เรียน
ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม

ภาคปฏิบัติ
รุ่นที่

20

มอบวุฒิบัตร
ส�ำหรับท่านที่เปิดกล้อง

ตลอดการอบรม
� การอบรมต้องสร้างผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร
� ผู้ที่มีส่วนเกีย่ วข้องในการวางแผนฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือหัวหน้างานจึงต้องมีความรู้ในการ
วางแผนฝึกอบรมทั้งในระยะยาวและระยะสั้นให้สอดคล้องกับธุรกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์กร และงาน
เพื่อให้การฝึกอบรมสามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงกับสิ่งที่พนักงานสามารถน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้บรรลุ
เป้าหมายองค์กรและแผนงานที่วางไว้
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการฝึกอบรม (Training Process)
2. ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการฝึกอบรมในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับธุรกิจ วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายขององค์กร
3. ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนฝึกอบรมระยะสั้น (ประจ�ำปี) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร สมรรถนะ
การปฏิบัติงาน (Competency) และความจ�ำเป็นในการฝึกอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะส�ำหรัับ
� ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนฝึกอบรม
� เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ
� หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ
วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

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

วิทยากร

อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
� วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การพัฒนาองค์กร ด้วย
ประสบการณ์จากการท�ำงานมากกว่า
20 ปี ในต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทเอกชนใน
ประเทศและบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง

โปรโมชัน่ พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
อัตราค่าอบรมท่านละ

กรุณาช�ำระค่าฝึกอบรมภายในวันที่ 3 ส.ค. 2565 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

หัวข้อการฝึกอบรม
1. การวางแผนฝึกอบรมระยะยาว
yyพัฒนาและฝึกอบรมอย่างไรให้ตรงกับวิสัยทัศน์
เป้าหมายองค์กรและงาน
yyการเชื่อมโยงการฝึกอบรมกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ
ธุรกิจและงาน
yyเข้าใจกระบวนการฝึกอบรม (Training Process)
09:00 - yyรู้จักกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency)
10:30 น.
และความส�ำคัญของ Competency ต่องานพัฒนา
และฝึกอบรม
yyการก�ำหนด Competency ประเภทต่าง ๆ ของแต่ละ
ระดับงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจและงาน
yyการก�ำหนดแผนการฝึกอบรมระยะยาวให้สอดคล้อง
กับ Competency ของแต่ละระดับงาน (Training
Road Map)

14:30 - 14:45 น. พักเบรก

14:45 16:30 น.

10:30 - 10:45 น. พักเบรก

10:45 - yyกิจกรรม: การคัดเลือกและก�ำหนด Competency
แต่ละประเภท
12:00 น.
yyน�ำเสนอ Competency
12:00 - 13:00 น. พักเที่ยง

yyกิจกรรม: การคัดเลือกและก�ำหนด Competency
13:00 ของแต่ละระดับงาน เพื่อจัดท�ำแผนฝึกอบรม
14:30 น.
ระยะยาว (Training Road Map)
yyน�ำเสนอ Competency

2. การวางแผนฝึกอบรมระยะสั้น (ประจ�ำปี)
yyการวางแผนการฝึกอบรมระยะสั้นให้สอดคล้องกับแผนฝึกอบรม
ระยะยาว
yyการส�ำรวจความจ�ำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Survey)
ประจ�ำปี
--การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
--การวิเคราะห์ความจ�ำเป็น
--การประเมินความจ�ำเป็น
--การก�ำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความจ�ำเป็น
yyกิจกรรม: การส�ำรวจความจ�ำเป็นในการฝึกอบรม
yyการวางแผนฝึกอบรมประจ�ำปีให้ได้ตามเป้าหมาย
--การส�ำรวจระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย
--การก�ำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่ด�ำเนินการจัดตามแผนฝึกอบรม
ระยะยาวและตามความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมแต่ละปี
--การเลือกประเภทการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับความจ�ำเป็นและ
งบประมาณ
--ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตร
--การก�ำหนดงบประมาณฝึกอบรม
--จ�ำนวนผู้เข้าฝึกอบรม
yyกิจกรรม: การวางแผนฝึกอบรมประจ�ำปี
yyสรุปและตอบค�ำถาม

*เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

วิธีการฝึกอบรม
� เน้นการท�ำกิจกรรมเพื่อให้สามารถน�ำไปปรับใช้ในงานจริงได้ โดยมีการบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
เพื่อให้เข้าใจหลักการในเบื้องต้นก่อนท�ำกิจกรรม
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “การวางแผนฝึกอบรมระยะยาวและระยะสั้นให้ตรงกับเป้าหมายองค์กรและงาน รุ่นที่ 20” (วันที่ 10 ส.ค. 2565)

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)

