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วตัถปุระสงค ์ของการจดัอบรมครัง้น้ี 

1. เพือ่สรา้งความมั่นใจใหก้ับผูบ้รหิารองคก์รไดเ้ตรยีมความพรอ้มในการพัฒนาผูใ้ตบ้ังคับบัญชาไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  

2. เป็นการสรา้งขวญัและกําลังใจใหก้ับพนักงานทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ไดม้โีอกาสเตบิโตไดต้ามขอ้เท็จจรงิ 
3. เตรยีมความพรอ้มสําหรับพนักงานและองคก์ร ทีจ่ะกา้วขึน้สูตํ่าแหน่งสงูขึน้ในอนาคต 

หวัข้อการฝึกอบรม 

 1. ความหมายและความสําคัญในการพัฒนาพนักงานเป็นรายบคุคล 

 2. องคป์ระกอบในการพัฒนาพนักงานเป็นรายบคุคล ควรจะตอ้งเตรยีมความพรอ้มอะไรบา้ง 

 3. กําหนดเกณฑก์ารประเมนิการปฏบิัตงิาน และการประเมนิศักยภาพของพนักงาน 

 4. เสน้ทางหรอืผังความกา้วหนา้ในสายอาชพีของพนักงาน เริม่ตัง้แตพ่นักงานกา้วหนา้สูอ่งคก์รไป 
จนกระท่ังพนักงานลาออกจากองคก์ร แสดงการเตบิโตของพนักงานในแนวตัง้ –การเลือ่นตําแหน่งและ
แนวนอน-การโอนยา้ยงาน /การหมนุเวยีนเปลีย่นงานแนวนอน –การโอนยา้ยงาน/การหมนุเวยีนเปลีย่นงาน 

 5. การกําหนด Functional Competency ของตําแหน่งงานหลัก 

 6. การฝึกปฏบิัตใินการเขยีน Competency Level ของแตล่ะ Functional Competency   

 7. การจัดทํา Workshop กับผูเ้ขา้สมัมนา เพือ่ดําเนนิการประเมนิศักยภาพของพนักงาน เพือ่หา 
Competency gap  

 

หลกัสตูร   
“การจดัทํา Functional Competency  

และการออกแบบ การพฒันาพนกังานเป็นรายบคุคล( IDP) 
วนัท่ี  12 ตลุาคม  2560 

เวลา 09.00-16.00 น. 
โรงแรมโกลดอ์อรคิ์ด ถ.วิภาวดีรงัสิต แยกสทุธิสาร 
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 8. การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบคุคล (IDP) เพือ่สง่เสรมิใหพ้นักงานไดม้โีอกาสไดเ้จรญิเตบิโต
ในสายอาชพี 

9. ดําเนนิการจัดประชมุ Workshop รว่มกับ ผูเ้ขา้อบรม เพือ่จัดทํา Training Road Map ของแตล่ะตําแหน่ง
งาน 

10. สรปุเนือ้หา การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบคุคล ในแตล่ะตําแหน่งงาน 

วิทยากร    ดร.กฤติน  กลุเพง็ 

 ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

• ผู้จดัการแผนกบคุคล บริษัท โรบนิสนั ราชดําริ จํากดั 

• ผู้จดัการส่วนการบคุคล บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (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. 

• ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล กลุม่โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวนัออก โรงพยาบาล บี เอ็น เอช โรงพยาบาลปิยะเวท 

• ท่ีปรึกษา บริษัท อีซ่ีสเต๊ก จํากดั บริษัท พลาซา่ซพัพลาย จํากดั ฯลฯ 

รปูแบบการเรยีนรู:้ บรรยาย ฝึกปฏบิัตจิากกรณีศกึษาจรงิทีว่ทิยากรนํามาเป็นตัวอยา่ง มุง่เนน้การทําขอ้มลู
จากแบบฟอรม์ทีอ่งคก์รสว่นใหญไ่ดป้ฏบิัตแิละใชเ้ป็นแบบในการพัฒนาพนักงาน โดยไดรั้บการยอมรับจาก
สถาบันการตรวจสอบมาตรฐานชัน้นํา 

• ภาคทฤษฎ ี40% 

• ภาคปฏบิัต ิฝึกปฏบิัตจิรงิดว้ย Case Study 60% 

ระยะเวลา  1 วนั (09.00-16.00 น.) 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีชําระเงนิหนา้งาน 4,000 280 (120) 4,160 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,600 252 (108) 3,744 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
การจดัทํา Functional Competency  

และการออกแบบ การพฒันาพนกังานเป็นรายบคุคล( IDP) 
ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
 
หมายเหต ุ  

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

