
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400              
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IDP to Drive the Company Goals  
การทําแผนพัฒนารายบคุคลอยา่งไรใหส้อดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคข์ององคก์ร     

   
วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 

ปรญิญาโท การจดัการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 
ปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

ประสบการณ์ดา้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 

8 พฤษภาคม 2562 
  09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีUจัดอบรมอาจเปลีUยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
การจัดทํา Competency ทีUผ่านมาในองค์กรของแต่ละองค์กรนัYน ไม่ไดอ้ยู่บนพืYนฐานของการสรา้งระบบ 
Competency – Based Model มาก่อนเพียงแต่เป็นการจัดทํา Competency โดยวธิดีูจาก JD ลักษณะงานทีUเก็บไว ้
หรอืบางครั Yงก็ใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์องจากหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และบางครัYงก็ใชว้ธิกํีาหนดโดยผูบ้รหิารสูงสุดใน
องคก์ร แต่แนวทางการจัดทํา Competency ทีUไดผ้ลและถูกตอ้งจะตอ้งมกีารกําหนด Competency ร่วมกันแลว้แต่ว่า
จะเป็นประเภท Competency ในแบบไหน ลักษณะใด ซึUงเป็นทีUมาของการพัฒนา Competency โดยการทํา
แผนพฒันารายบุคคล (IDP) ทีUตรงความตอ้งการและสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ขององค์กรดว้ยการกําหนด 
Competency ทีUองคก์รตอ้งการ  เป็นรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีUเป็น Need มากกว่า Want ทีUเป็นรูป
แบบเดมิๆทีUไม่ไดต้อบโจทยแ์ละไมไ่ดแ้กปั้ญหาการพัฒนาทางดา้นบคุคลไดอ้ย่างถูกตอ้งและเป็นรูปธรรมใหไ้ดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพนัUนเอง 
  
สิ�งที�ไดร้บัจากการอบรม 

1. ทําใหรู้แ้ละมคีวามเขา้ใจในการกําหนด Competency ในองคก์รไดอ้ย่างถกูตอ้งชดัเจน 
2. ใชเ้ป็นแนวทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบคุคลดว้ยแผนพัฒนารายบคุคล (IDP) 
3. การทําแผนพัฒนารายบคุคลใหไ้ดส้อดคลอ้งกับวัตถปุระสงคข์ององคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การอบรม 
1. คนทีU “ดแีละเกง่” พจิารณาจากอะไร และอย่างไร ? 
2. HRD จะดไีด ้การทําแผนพัฒนารายบคุคล (IDP) ตอ้งโดนใจ 
3. Workshop : ปญัหาการจดัทําแผนพฒันารายบคุคล (IDP) 
4. การทําแผนพัฒนารายบคุคล (IDP) ใหเ้ป็นคนทีU “ดแีละเกง่” 
5. ทําไมการกําหนด Competency ร่วมกนัถงึเป็นวตัถปุระสงคอ์งคก์ร 
6. เทคนคิการทําแผนพัฒนารายบคุคล (IDPs) ดว้ย CBM 
7. ขั Yนตอนการกําหนด Core Competency เชงิปฏบิตั ิ 
8. ขั Yนตอนการกําหนด Managerial / Functional Competency เชงิปฏบิัต ิ 
9. การประเมนิ Competency และการกําหนดระดับความคาดหวัง 
10. การวเิคราะหห์า Competency Gap Assessment (CGA) 
11. การประเมนิหาชอ่งวา่งความสามารถ 
12. การตดิตามและประเมนิผลการทําแผนพัฒนารายบคุคล (IDP) 
13. Competency Dictionary & Case Study (CBM)  
14. Workshop: การจดัทําแผนพฒันารายบคุคล (IDPs) ดว้ย CBM 
15. สรุปทบทวน ความเขา้ใจ และตอกยํYาหลักการสําคัญในแตล่ะบรบิท 
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                              
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 8 พฤษภาคม 2562 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายในวนัที� 23 เมษายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 
 
วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีY 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีU 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีU 014-2-63503-8 

          ชืUอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีU 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืUอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืUอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัUงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU จํากดั 
3.  หัก ณ ทีUจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีUไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิUง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีU จํากดั 
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 
 
 
 

Competency, พัฒนา, องคก์ร, บคุคล, พนักงาน, แผนการพัฒนา, การประเมนิ, การวเิคราะห,์ IDP to Drive the Company Goals, 
 


