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หลักสูตร

“การจ ัดทํา Functional Competency
และการออกแบบ การพ ัฒนาพน ักงานเป็นรายบุคคล( IDP)

วันที่ 12 ต ุลาคม

2560

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด ถ.วิภาวดีรงั สิต แยกส ุทธิสาร

วัตถุประสงค์ ของการจัดอบรมครัง้ นี้
1. เพือ
่ สร ้างความมั่นใจให ้กับผู ้บริหารองค์กรได ้เตรียมความพร ้อมในการพัฒนาผู ้ใต ้บังคับบัญชาได ้อย่างมี
ิ ธิภาพ
ประสท
2. เป็ นการสร ้างขวัญและกําลังใจให ้กับพนักงานทีม
่ ค
ี วามรู ้ ความสามารถ ได ้มีโอกาสเติบโตได ้ตามข ้อเท็จจริง
่ ําแหน่งสูงขึน
3. เตรียมความพร ้อมสําหรับพนักงานและองค์กร ทีจ่ ะก ้าวขึน
้ สูต
้ ในอนาคต

หัวข้อการฝึ กอบรม
1. ความหมายและความสําคัญในการพัฒนาพนั กงานเป็ นรายบุคคล
2. องค์ประกอบในการพัฒนาพนักงานเป็ นรายบุคคล ควรจะต ้องเตรียมความพร ้อมอะไรบ ้าง
3. กําหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัตงิ าน และการประเมินศักยภาพของพนักงาน
้
ี ของพนั กงาน เริม
่ งค์กรไป
4. เสนทางหรื
อผังความก ้าวหน ้าในสายอาชพ
่ ตัง้ แต่พนั กงานก ้าวหน ้าสูอ
จนกระทั่งพนักงานลาออกจากองค์กร แสดงการเติบโตของพนั กงานในแนวตัง้ –การเลือ
่ นตําแหน่งและ
แนวนอน-การโอนย ้ายงาน /การหมุนเวียนเปลีย
่ นงานแนวนอน –การโอนย ้ายงาน/การหมุนเวียนเปลีย
่ นงาน
5. การกําหนด Functional Competency ของตําแหน่งงานหลัก
6. การฝึ กปฏิบัตใิ นการเขียน Competency Level ของแต่ละ Functional Competency
ั มนา เพือ
7. การจัดทํา Workshop กับผู ้เข ้าสม
่ ดําเนินการประเมินศักยภาพของพนั กงาน เพือ
่ หา
Competency gap
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8. การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเป็ นรายบุคคล (IDP) เพือ
่ สง่ เสริมให ้พนั กงานได ้มีโอกาสได ้เจริญเติบโต
ี
ในสายอาชพ
9. ดําเนินการจัดประชุม Workshop ร่วมกับ ผู ้เข ้าอบรม เพือ
่ จัดทํา Training Road Map ของแต่ละตําแหน่ง
งาน
10. สรุปเนือ
้ หา การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเป็ นรายบุคคล ในแต่ละตําแหน่งงาน

วิ ทยากร ดร.กฤติ น กุลเพ็ง
ประสบการณ์ ทาํ งานที่ผ่านมา
•
•

•
•

ผู้จดั การแผนกบุคคล บริ ษัท โรบินสัน ราชดําริ จํากัด
ผู้จดั การส่วนการบุคคล บริ ษัทในเครื อซิเมนต์ไทย (SCG Group) ; Ceramic Thai Industry Co., Ltd., The Siam
Guardian Glass Co., Ltd., The Siam Construction Steel Co., Ltd., The Siam Refractory Industry Co., Ltd.
ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล กลุม่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก โรงพยาบาล บี เอ็น เอช โรงพยาบาลปิ ยะเวท
ที่ปรึกษา บริ ษัท อีซี่สเต๊ ก จํากัด บริ ษัท พลาซ่าซัพพลาย จํากัด ฯลฯ
ึ ษาจริงทีว่ ท
รูปแบบการเรียนรู:้ บรรยาย ฝึ กปฏิบัตจิ ากกรณีศก
ิ ยากรนํ ามาเป็ นตัวอย่าง มุง่ เน ้นการทําข ้อมูล
้ นแบบในการพัฒนาพนั กงาน โดยได ้รับการยอมรับจาก
จากแบบฟอร์มทีอ
่ งค์กรสว่ นใหญ่ได ้ปฏิบัตแ
ิ ละใชเป็
ั
้
สถาบันการตรวจสอบมาตรฐานชนนํ า
•

ภาคทฤษฎี 40%

•

ภาคปฏิบัต ิ ฝึ กปฏิบัตจิ ริงด ้วย Case Study 60%

ระยะเวลา
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วัน (09.00-16.00 น.)
 อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ั
ค่าอบรมสมมนา/ท่าน
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

กรณีชําระเงินหน้างาน

4,000

280

(120)

4,160

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,600

252

(108)

3,744

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2
ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูขน
หจก.โปรเฟสชน
ั่
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน

Professional Training Solution
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

การจ ัดทํา Functional Competency

และการออกแบบ การพ ัฒนาพน ักงานเป็นรายบุคคล( IDP)

ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี__________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสั มมนากรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ า 7 วันก่ อนวันสั มมนา มิฉะนั้นจะต้ องชําระ 50% ของราคาค่ าสั มมนา
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