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ื มโยงก ับ
รุน
่ 5 การจ ัดทําแผนพ ัฒนารายบุคคลให้เชอ
Competency และ Performance
(IDP : Training Management Module 3)

วิทยากร: อาจารย์ ธนุเดช ธานี

วิทยากรและทีป
M รึกษาผู ้ชํานาญการพิเศษด ้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
อาจารย์พเิ ศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
อาจารย์พเิ ศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
ด ้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีไM ด ้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
d นํ าหลายแห่ง จากประสบการณ์การทํางานในองค์กรชัน
d นํ ากว่า 30 ปี
และองค์กรธุรกิจชัน

24 พฤศจิกายน 2563
09.00 -16.00 น.

ิ หล ักส ี (ใกล้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)
** Miracle Grand Convention Hotel ถนนวิภาวดีร ังสต

*สถานทีจ
M ัดสัมมนาอาจเปลีย
M นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

ว ัตถุประสงค์:
1. เสริมสร ้างความรู ้ ความเข ้าใจ เกีย
M วกับแนวคิด หลักการ ขัน
d ตอน เทคนิคในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP) และการพัฒนาบุคลากร
2. สามารถจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของตนเองและผู ้ใต ้บังคับบัญชาได ้สอดคล ้องกับสมรรถนะ
้
(Competency) ของแต่ละตําแหน่งงาน และแผนทีเM สนทางการฝึ
กอบรม (Training Road Map) ของฝ่ ายงาน
ี
ได ้อย่างมืออาชพ
ืM มโยงต่อยอดกับการประเมินผลการปฏิบต
3. สามารถนํ าผลจากแผนพัฒนารายบุคคลไปเชอ
ั งิ าน (Performance
Appraisal) และเส ้นทางความก ้าวหน ้าในสายอาชีพ (Career Path) ได ้อย่างเป็ นรูปธรรม
้
4. สามารถนํ าความรู ้และเทคนิคทีไM ด ้รับไปประยุกต์ใชในการจั
ดทําแผนพัฒนารายบุคคลและพัฒนาทีมงานได ้
ั เจนเป็ นรูปธรรม
อย่างชด

ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
สว่ นที 1 : ปฐมบทและแนวคิดเกีย
 วก ับแผนพ ัฒนารายบุคคล (Introduction to Individual
Development Plan)
• แนวคิดของ IDP กับการพัฒนาบุคลากร
• ทําไมเราต ้องทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
• ใครบ ้างหนอทีค
M วรร่วมจัดทํา IDP ?
ั พันธ์และเชอ
ืM มโยงของ Strategy, Procedure, Work Instruction, Job Description, Competency,
• ความสม
Training Roadmap กับ Individual Development Plan
สว่ นที 2 : ขนตอนการจ
ั]
ัดทําแผนพ ัฒนารายบุคคลยุคใหม่ (Modern IDP Process)
• 8 ขัน
d ตอนสาํ คัญในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
สว่ นที 3 : จะ SWOT ความสามารถทงที
ั] ...ต้องมี Roadmap ในการพ ัฒนา (Training Road Map)
• ModernJob Description (JD) ต ้นนํd าของการจัดทํา IDP ทีส
M อดคล ้องกับการปฏิบัตงิ าน
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
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• กําหนด Competency ทังd ที กําหนดแบบยอดนิยม 5 ระดับพฤติกรรม หรือแบบสมัยใหม่ 4 ระดับความสามารถ
ดีหนอ ?
M มโยง JD สูแ
่ ผนทีเM ส ้นทางการพัฒนา (Training Road Map)
• การเชือ
• ก่อนจะทํา IDP เรามาทํา Training Road Map จาก Competency ของแต่ละฝ่ าย/แผนกกันก่อนดีไหม ?
• ตัวอย่าง : การจัดทํา Modern Training Road Map ของหน่วยงาน จาก JD
• Workshop 1 : ฝึ กปฏิบ ัติจ ัดทํา Training Road Map จาก Competency ของแต่ละแผนก (Step 1)
สว่ นที 4 : Competency Evaluation เครือ
 งมือในการ SWOT เพือ
 หา Competency Gap
• แนวทางการวิเคราะห์ Competency Gap ในการพัฒนาตาม Training Road Map
• ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม Competency Evaluation ในการวิเคราะห์หา Competency Gap
• Workshop 2 : ฝึ กปฏิบ ัติวเิ คราะห์หา Competency Gap เพือ
 เตรียมจ ัดทํา IDP (Step 2)
สว่ นที 5 : เทคนิคการจ ัดทําแผนพ ัฒนารายบุคคลยุคใหม่ (Modern IDP Techniques)
• แนวทางการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให ้สอดคล ้องกับ Competency Gap
• ตัวอย่าง : แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
• Workshop 3 : ฝึ กปฏิบ ัติจ ัดทําแผนพ ัฒนารายบุคคลจาก Competency Gap (Step 3)
สว่ นที 6 : แนวทางในการพ ัฒนาบุคลากร (IDP Methods)
• 13 แนวทางการพัฒนาบุคลากรให ้สอดคล ้องกับ IDP ด ้วยหลัก 70-20-10
สว่ นที 7 : การติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพ ัฒนาตาม IDP
• วิธก
ี ารติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP
• ตัวอย่าง : วิธก
ี ารติดตาม และการประเมินผลการพัฒนาตาม IDP
• ตัวอย่าง : การรายงานผลการพัฒนาแบบ Visual Control ด ้วย Group Development Plan (GDP)
ื มโยงก ับระบบการพ ัฒนาทร ัพยากรบุคคล (HRD System)
สว่ นที 8 : แนวทางการนํา IDP ไปเชอ
• การฝึ กอบรมและพัฒนา (Training and Development) ตาม Training Road Map (TRM)
• การประเมินผลประจําปี ด ้วย Competency (Performance Appraisal base on Competency)
้
ี (Career Path)
• การวางแผนเสนทางความก
้าวหน ้าในอาชพ
• IDP Key Process

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน
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ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
พิเศษ! ชําระภายใน 10 พฤศจิกายน 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีd
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีM 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีM 014-2-63503-8
M บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงM แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีM จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีM 0-2615-4479
ืM บริษัท เบอร์ตด
M หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังM จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงM แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีM จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
M า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
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
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บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไM ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงM แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีM จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining
อบรม, สัมมนา,เทคนิค,การบริหาร,IDP,Competency,Performance,Management

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

