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การจดัทาํแผนพฒันารายบคุคลใหเ้ชื�อมโยงกบั 
Competency และ Performance รุน่ที� 6  

(IDP : Training Management Module 3) 
 
 
 
 
 

วทิยากร: อาจารยธ์นเุดช ธาน ี
วทิยากรและทีBปรกึษาผูชํ้านาญการพเิศษดา้น HR จากประสบการณ์ 30 ปี 
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลัยภาครัฐ 

อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีBไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั _นนําหลายแหง่ จากประสบการณก์ารทํางานในองคก์รชั _นนํากวา่ 30 ปี 

 
 

16 มนีาคม 2564 
09.00 -16.00 น. 

 ** St. James สขุมุวทิ 26  (สถานพีรอ้มพงษ)์ 
  

*สถานทีBจัดสมัมนาอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
            ยุค Human Cappital การพัฒนาบุคลากรใหม้ขีดีความสามารถ (Competency) ตามตําแหน่งงาน 
องคก์รธุรกจิชั _นนํา หน่วยงานรัฐ และรัฐวสิาหกจิ ต่างก็นําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan: IDP) มาเป็นเครืBองมอืในการวางแผนและตดิตามผลพัฒนาบคุลากร แต่ IDP ไม่ใชแ่ค่แผนทีBใครก็เขยีนได ้ 
การจัดทํา IDP ตอ้งเชืBอมโยงสอดคลอ้งกับเสน้ทางการฝึกอบรม (Training Road Map) และเป้าหมายการ
ทํางาน (KPI) หัวใจสําคัญของ IDP ตอ้งกําหนดว่า “แต่ละคนตอ้งไดรั้บการพัฒนา Competency เรืBองใด พัฒนา
ดว้ยวธิกีารใดทีBเหมาะสมกับแต่ละ Competency และเหมาะสมกับคนแต่ละไสตล ์และพัฒนาภายในระยะเวลา
ไหนถงึจะหมาะสม รวมทั _งจะตดิตามประเมนิผลการพัฒนาอยา่งไรใหเ้ป็นรูปธรรม”  
               สถาบันฯ ไดอ้อกแบบและพัฒนาหลักสตูรนี_ขึ_น โดยใชเ้ทคนคิทีBหลากหลายจากประสบการณ์ในการ
บรหิารงานดา้น HRD และเป็นวทิยากรทีBปรึกษาในเรืBอง IDP ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับองคก์รของท่าน
โดยเฉพาะ เพืBอช่วยใหท้่านและองค์กรของท่านสามารถจัดทําและพัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) ไดอ้ย่างเป็นระบบสอดคลอ้งกับสมรรถนะ (Competency) และผลการปฏบิัตงิาน 
(Performance) ทีBองค์กรคาดหวัง เพืBอเพิBมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Compettitive 
Advantage) ดว้ยการพัฒนาบคุลากร 
 
 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีBยวกับแนวคดิ หลักการ ขั _นตอน เทคนคิในการจัดทําแผนพัฒนา
รายบคุคล (IDP) และการพัฒนาบคุลากร 

2. สามารถจัดทําแผนพัฒนารายบคุคลของตนเองและผูใ้ตบ้งัคับบญัชาไดส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะ 
(Competency) ของแตล่ะตําแหน่งงาน และแผนทีBเสน้ทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ของฝ่าย
งานไดอ้ย่างมอือาชพี 
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3. สามารถนําผลจากแผนพัฒนารายบคุคลไปเชืBอมโยงต่อยอดกับการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน 
(Performance Appraisal) และเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career Path) ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

4. สามารถนําความรูแ้ละเทคนคิทีBไดร้ับไปประยกุตใ์ชใ้นการจัดทําแผนพัฒนารายบคุคลและพัฒนาทมีงาน
ไดอ้ย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นที�   1  :  ปฐมบทและแนวคดิเกี�ยวกบัแผนพฒันารายบคุคล (Introduction to Individual 
Development Plan) 

o แนวคดิของ IDP กบัการพัฒนาบคุลากร 
o ทําไมเราตอ้งทําแผนพัฒนารายบคุคล (IDP) 
o ใครบา้งหนอทีBควรร่วมจัดทํา IDP ? 
o ความสัมพันธแ์ละเชืBอมโยงของ Strategy, Procedure, Work Instruction, Job Description, 
Competency, Training Roadmap กบั Individual Development Plan  

สว่นที�   2  :  ข ั[นตอนการจดัทําแผนพฒันารายบคุคลยุคใหม ่(Modern IDP Process) 
o 8 ขั _นตอนสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนารายบคุคล  

สว่นที�  3  :  จะ SWOT ความสามารถท ั[งท.ี..ตอ้งม ีRoadmap ในการพฒันา (Training Road Map) 
o ModernJob Description (JD) ตน้นํ_าของการจัดทํา IDP ทีBสอดคลอ้งกบัการปฏบิัตงิาน 
o กําหนด Competency ทั _งท ีกําหนดแบบยอดนยิม 5 ระดับพฤตกิรรม หรอืแบบสมัยใหม ่4 ระดับ
ความสามารถดหีนอ ? 

o การเชืBอมโยง JD สูแ่ผนทีBเสน้ทางการพัฒนา (Training Road Map)  
o กอ่นจะทํา IDP เรามาทํา Training Road Map จาก Competency ของแตล่ะฝ่าย/แผนกกันกอ่นดไีหม ? 
o ตัวอย่าง : การจัดทํา Modern Training Road Map ของหน่วยงาน จาก JD 
o Workshop 1 : ฝึกปฏบิตัจิดัทํา Training Road Map จาก Competency ของแตล่ะแผนก 

(Step 1)  
สว่นที�  4  :  Competency Evaluation เครื�องมอืในการ SWOT เพื�อหา Competency Gap 

o แนวทางการวเิคราะห ์Competency Gap ในการพัฒนาตาม Training Road Map 
o ตัวอย่าง : แบบฟอรม์ Competency Evaluation ในการวเิคราะหห์า Competency Gap 
o Workshop 2 : ฝึกปฏบิตัวิเิคราะหห์า Competency Gap เพื�อเตรยีมจดัทํา IDP (Step 2)  

สว่นที�   5  :  เทคนคิการจดัทําแผนพฒันารายบคุคลยุคใหม ่(Modern IDP Techniques) 
o แนวทางการจัดทําแผนพัฒนารายบคุคล (IDP) ใหส้อดคลอ้งกบั Competency Gap 
o ตัวอย่าง : แบบฟอรม์แผนพัฒนารายบคุคล (IDP) 
o Workshop 3 : ฝึกปฏบิตัจิดัทําแผนพฒันารายบคุคลจาก Competency Gap (Step 3)  

สว่นที�  6  :  แนวทางในการพฒันาบคุลากร (IDP Methods) 
o 13 แนวทางการพัฒนาบคุลากรใหส้อดคลอ้งกบั IDP ดว้ยหลัก 70+20+10  

สว่นที�  7  : การตดิตาม การประเมนิผล และรายงานผลการพฒันาตาม IDP 
o วธิกีารตดิตาม การประเมนิผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP  
o ตวัอยา่ง : วธิกีารตดิตาม และการประเมนิผลการพฒันาตาม IDP 
o ตวัอยา่ง : การรายงานผลการพฒันาแบบ Visual Control ดว้ย Group Development Plan 

(GDP)  
สว่นที�  8  :  แนวทางการนํา IDP ไปเชื�อมโยงกบัระบบการพฒันาทรพัยากรบคุคล (HRD System)  

o การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) ตาม Training Road Map (TRM) 
o การประเมนิผลประจําปี ดว้ย Competency (Performance Appraisal base on Competency) 
o การวางแผนเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชพี (Career Path)  
o IDP Key Process  
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วธิกีารในการเรยีนรู ้:  
o o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ (Adult Learning)  
o o  การทํากจิกรรมกลุม่ (Workshop) เชงิปฏบิตักิาร 
o o  การแบง่กลุม่เพืBอระดมความคดิ (Brain Strom) กระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลีBยนความเห็น (Discussion) 
เรยีนรูซ้ ึBงกนัและกนั และการนําเสนอความคดิเห็น 

o o  การตอบขอ้ซกัถาม    
 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

 ราคาคา่อบรม / หลกัสูตร / ทา่น
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

1 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,600.00 252.00 108.00 3,744.00 3,852.00 
3 3,000.00 210.00 90.00 3,120.00 3,210.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังนี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีB 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีB 014-2-63503-8 

          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืBอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืBอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 
3.  หกั ณ ทีBจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีBไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา, พนักงาน,หลกัสตูร,การจดัทําแผนพัฒนารายบคุคล,Competency,Performance,IDP,Training,Management  


