IDP to Drive the Company Goals
การทําแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให ้สอดคล ้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

วิทยากร: อาจารย์สก
ุ จ
ิ ตรียท
ุ ธว ัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์ด ้านการขายและการตลาด ด ้านบริการลูกค ้า
ด ้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

8 พฤษภาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
U ัดอบรมอาจเปลีย
U นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
การจั ด ทํ า Competency
ทีUผ่ า นมาในองค์ก รของแต่ ล ะองค์ก รนั Yน ไม่ ไ ด อ
้ ยู่ บ นพืY น ฐานของการสร า้ งระบบ
Competency – Based Model มาก่อนเพียงแต่เป็ นการจัดทํา Competency โดยวิธด
ี ูจาก JD ลักษณะงานทีเU ก็บไว ้
้
้
หรือบางครังY ก็ใชวิธก
ี ารวิเคราะห์เองจากหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และบางครังY ก็ใชวิธก
ี ําหนดโดยผู ้บริหารสูงสุดใน
องค์กร แต่แนวทางการจัดทํา Competency ทีไU ด ้ผลและถูกต ้องจะต ้องมีการกําหนด Competency ร่วมกันแล ้วแต่ว่า
จะเป็ นประเภท Competency ในแบบไหน ลั ก ษณะใด ซึงU เป็ นทีม
U าของการพัฒ นา Competency โดยการทํ า
แผนพ ัฒนารายบุค คล (IDP) ทีUต รงความต ้องการและสอดคล ้องกับวั ต ถุป ระสงค์ข ององค์ก รด ้วยการกํ าหนด
Competency ทีอ
U งค์กรต ้องการ
เป็ นรูปแบบการพัฒนาทรั พยากรบุคคลทีเU ป็ น Need มากกว่า Want ทีเU ป็ นรูป
แบบเดิมๆทีไU ม่ได ้ตอบโจทย์และไม่ได ้แก ้ปั ญหาการพัฒนาทางด ้านบุคคลได ้อย่างถูกต ้องและเป็ นรูปธรรมให ้ได ้อย่าง
ิ ธิภาพนัUนเอง
มีประสท
สงิ ทีไ ด้ร ับจากการอบรม
ั เจน
1. ทําให ้รู ้และมีความเข ้าใจในการกําหนด Competency ในองค์กรได ้อย่างถูกต ้องชด
้ นแนวทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด ้วยแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
2. ใชเป็
3. การทําแผนพัฒนารายบุคคลให ้ได ้สอดคล ้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ห ัวข้อการอบรม
1. คนทีU “ดีและเก่ง” พิจารณาจากอะไร และอย่างไร ?
2. HRD จะดีได ้ การทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ต ้องโดนใจ
3. Workshop : ปัญหาการจ ัดทําแผนพ ัฒนารายบุคคล (IDP)
4. การทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให ้เป็ นคนทีU “ดีและเก่ง”
5. ทําไมการกําหนด Competency ร่วมกันถึงเป็ นวัตถุประสงค์องค์กร
6. เทคนิคการทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDPs) ด ้วย CBM
7. ขัน
Y ตอนการกําหนด Core Competency เชิงปฏิบต
ั ิ
8. ขัน
Y ตอนการกําหนด Managerial / Functional Competency เชงิ ปฏิบัต ิ
9. การประเมิน Competency และการกําหนดระดับความคาดหวัง
10. การวิเคราะห์หา Competency Gap Assessment (CGA)
่ งว่างความสามารถ
11. การประเมินหาชอ
12. การติดตามและประเมินผลการทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
13. Competency Dictionary & Case Study (CBM)
14. Workshop: การจ ัดทําแผนพ ัฒนารายบุคคล (IDPs) ด้วย CBM
15. สรุปทบทวน ความเข ้าใจ และตอกยํYาหลักการสําคัญในแต่ละบริบท
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 8
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
-

VAT 7%
273.00
-

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 23
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
-

พฤษภาคม 2562

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
-

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
-

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า
่ ย
4,173.00
-

เมษายน 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

VAT 7%
259.00
-

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
-

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
-

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า
่ ย
3,959.00
-

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีY
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีU 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีU 014-2-63503-8
U บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงU แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีU จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีU 0-2615-4479
ืU บริษัท เบอร์ตด
U หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังU จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงU แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีU จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
U า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไU ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงU แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีU จํากัด
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.com
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining
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บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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