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หลกัการและเหตุผล 

แผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan : IDP) คือ กรอบหรือแนวทางท่ีจะชว่ยให้บคุลากรในหน่วยงานสามารถ

ปฏิบตังิานได้บรรลตุามเปา้หมายของหน่วยงานและสายอาชีพของตน โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการพฒันาจดุอ่อน (weakness) 

และเสริมจดุแข็ง (Strength) ของบคุลากรในหนว่ยงาน และจะมีประโยชน์อยา่งย่ิงหากแผนพฒันารายบคุคลนัน้ถกูจดัทําให้

สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ เปา้หมายและความต้องการขององค์กร ตามระบบสมรรถนะขององค์กร ( Competency Training 

Roadmap) เพ่ือให้มีบคุลากรมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะขบัเคล่ือนองค์กรสู่ความสําเร็จ 

วตัถปุระสงค ์ของการจดัอบรมครัง้น้ี 

1. เรยีนรูห้ลกัการในการทาํ Competency Based Training Roadmap 

2. เรยีนรูห้ลกัการ กระบวนการ ตลอดจนวธิกีารจดัทาํแผนพฒันาบคุลากรเป็นรายบุคคล (IDP)  

3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึแนวคดิและความสาํคญัของระบบ Competency ทีม่ตี่อการจดัทาํแผน IDP  
4. สามารถกําหนดแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับุคลากรแต่ละทา่น  

  

หลกัสตูร   
การจัดทําแผนพัฒนารายบคุคลอยา่งไรใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์ององคก์ร  

(IDP to drive the company goal)     
    

วนัท่ี 19 ตลุาคม 2560 
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมอไร้ซ สขุมุวิท ซอย 26 

โ  
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หวัข้อการฝึกอบรม 

1. แนวคดิ และหลกัการของ Individual Development Plan : IDP  

• การจดัทําแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คอือะไร 

•  ความสาํคญัและวตัถุประสงคข์องการทํา IDP 

• บุคคลทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง และ บทบาทในการจดัทาํ IDP 

• ลกัษณะทีด่ขีอง IDP 

2. องคป์ระกอบการจดัทํา Training Roadmap  

- การวเิคราะหเ์ป้าหมายและความตอ้งการดา้นสมรรถนะ(Competency) ขององคก์ร  

-  Competency ปัจจยัทีนํ่ามาใชก้ําหนด IDP คอือะไร  มกีีป่ระเภท และมคีวามสําคญัอยา่งไร ? 

- ขอบขา่ยหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของงาน(Job Description) ในแต่ละตําแหน่งงาน  

- การวเิคราะหห์าสมรรถนะทีต่อ้งการตามขอบขา่ยหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของงาน 

- หลกัการกําหนดเสน้ทางความกา้วหน้าในอาชพี(Career Path)  

- Competency และความสมัพนัธใ์นการทําTraining Roadmap ทัง้ Core, Function & Managerial Competency 

 3. ขัน้ตอนการทํา IDP: Individual Development Plan  

• การหาช่องว่างสมรรถนะหลกัตาม Competency เพื่อสรปุประเดน็เน้ือหาหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นรายบุคคล 

•  แบบประเมนิช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) 

• การสงัเกตพฤตกิรรม 

• การสมัภาษณ์แบบ ST-A-R 

• ศูนยป์ระเมนิ (Assessment Center) 

• การทดสอบ (Testing) 

• การมอบหมายโครงการ 

• การกําหนดหลกัสตูรฝึกอบรมตามระดบัและประเภทของ Competency  ทัง้ Core, Function & Managerial 

Competency 

•  การระบุเครือ่งมอื/ วธิกีารพฒันาพนกังาน  

o  การฝึกอบรมในหอ้งเรยีน (Classroom Training) 

o  เครือ่งมอือื่นทีไ่มใ่ช่การฝึกอบรมในหอ้งเรยีน (Non – Classroom Training) 

• การประชุมและหารอืรว่มกนัระหว่าง ผูท้ีต่อ้งพฒันา หวัหน้างานและฝ่ายทรพัยากรบุคคล เพื่อกําหนดแผน IDP  

• การตดิตามและประเมนิผลตามแผน IDP 

 

Workshop : การวเิคราะหเ์ป้าหมายและความตอ้งการดา้นสมรรถนะ(Competency) ขององคก์ร  

     การวเิคราะหห์าสมรรถนะทีต่อ้งการตามขอบข่ายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของงาน 

     การหาช่องวา่งพฤตกิรรมหลกัตาม Competency รายบุคคล 
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วิธีการฝึกอบรม 

-   การบรรยายอยา่งมสี่วนรว่ม (Participative Techniques)  

-   อภปิรายกลุ่ม 

-   กรณศีกึษา (Case Study) และ ฝึกปฏบิตั ิ(Workshop) 

ระยะเวลา  1 วนั (09.00-16.00 น.) 

 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

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

ราคาสทุธ ิ

กรณีชําระเงนิหนา้งาน 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 (105) 3,640 
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 

 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 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
การจัดทําแผนพัฒนารายบคุคลอยา่งไรใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์ององคก์ร  

(IDP to drive the company goal)     
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 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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


