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รุนที่
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มอบวุฒิบัตร

 การพัฒนาบุคลากรถือไดวาเปนประเด็นหลักที่องคการหลายแหงใหความ
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
สนใจเปนอยางมากเนื่องจากบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ยอมมีสวน
 ผูบริหารในสายงานการบริหาร
สรางและผลักดันใหเปาหมายขององคการประสบความสําเร็จไดรวดเร็วขึ้น
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 อยางไรก็ตามคําถามที่ผูบริหารมักพบก็คือ จะทําอยางไรใหบุคลากรมีการพัฒนา
รวมทั้งผูที่สนใจทั่วไป
ปรับปรุงความสามารถในการทํางานอยางตอเนื่อง มีเครื่องมือการบริหารจัดการ
ใดที่จะเปนกรอบหรือแนวทางใหพนักงานไดรับการพัฒนาอยูเสมอ
ในการฝกอบรมหลักสูตรนี้วิทยากรยินดี
 IDP ถือไดวาเปนอีกหนึ่งเครื่องมือการจัดการที่ชวยกําหนดแนวทางหรือขอบเขต
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําแผน
การพัฒนาบุคลากร เนื่องจาก IDP เปนแผนงานที่ตองถูกกําหนดไวลวงหนาเพื่อ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคลในองคการของ
ชวยใหผูบริหารมีแนวทางในการพัฒนาความสามารถของผูใตบังคับบัญชา และ
ทานแบบตัวตอตัว ในชวงเวลากอนการ
คําถามที่มักจะพบจากผูบังคับบัญชาถัดไปก็คือ แลว IDP มีขั้นตอนและวิธีการ
เขาอบรม ไดแก 07.30-09.00 น.และ
อยางไรในการพัฒนาพนักงาน
ชวง 16.00-17.30 น. ทั้งนี้ขอใหทานติดตอ
 หลักสูตรนี้จึงออกแบบเพื่อชวยใหผูบริหารมีกรอบหรือแนวทางในการพัฒนา
นัดหมายกับวิทยากรไวลวงหนาโดยติดตอ
ความสามารถของพนักงาน รวมถึงชวยนักพัฒนาบุคลากรหรือผูที่ทํางานใน
สายงานทรัพยากรมนุษยมีเครื่องมือชวยในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ไปที่ 081-336-6729, 086-792-9892 หรือ
p_ arporn11@yahoo.com,
ในองคการ อยางนอย ๆ ผูที่รับผิดชอบงานในสายงานทรัพยากรมนุษยจะตอง
p_arporn11@hotmail.com
ทราบถึงลักษณะทั่วไป ประโยชนและขั้นตอนปฏิบัติของการจัดทํา IDP กอนเพื่อ
(ไมเสียคาใชจายในการใหคําปรึกษา)
จะไดนําแผนงานดังกลาวนี้มาใชกําหนดเปนกรอบหรือแนวทางการพัฒนา
ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณสมบัติพิเศษ (Personal Attributes)
ของพนักงานที่แตกตางกัน
พิเศษ ผูเขาฝกอบรมหลักสูตรนี้
วิทยากร
จะไดรับหนังสือ
ดร.อาภรณ ภูวิทยพันธุ
“การจัดทําแผนพัฒนา
 ที่ปรึกษาดานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
บุคลากรรายบุคคล”
 ผูเขียนหนังสือดานการบริหารและ
ฟรี 1 เลม
พัฒนาทรัพยากรมนุษยสมัยใหมกวา 40 เลม

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 25 - วันเสารที่ 26 มกราคม 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 6,200 บาท + VAT 434 รวม 6,634 บาท / บุคคลทั่วไป 7,200 บาท + VAT 504 รวม 7,704 บาท

หัวขอการฝกอบรม

วันศุกรที่ 25 มกราคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
ลักษณะทั่วไปของ IDP
 ความหมายและความสําคัญของ IDP
 บุคคลที่มีสวนรวมในการกําหนด IDP
 กลุมบุคคลที่เหมาะสมในการจัดทํา IDP
 IDP, Competency และ KPIs มีความสัมพันธกันอยางไร
ขั้นตอนในการจัดทํา IDP
ขั้นตอนที่ 1 : การกําหนดมาตรฐานความสามารถที่ตองการ
 Competency ปจจัยที่นํามาใชกําหนด IDP
 JD และ / หรือผลประเมิน ปจจัยที่นํามาใชกําหนด IDP
ขั้นตอนที่ 2 : แนวทางการประเมินชองวางความสามารถ
(Gap Assessment)
 แบบประเมินชองวางความสามารถ
 การสังเกตพฤติกรรม
 การสัมภาษณแบบ ST-A-R
 ศูนยประเมิน (Assessment Center)
 การทดสอบ (Testing)
 การมอบหมายโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 : การกําหนดเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
 การฝกอบรมในหองเรียน (Classroom Training)
 เครื่องมืออื่นที่ไมใชการฝกอบรมในหองเรียน
(Non – Classroom Training)

วันเสารที่ 26 มกราคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
ขั้นตอนในการจัดทํา IDP (ตอ)
ขั้นตอนที่ 3 : การกําหนดเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (ตอ)
 ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือในการพัฒนา
 แนวทางการจัดทํา Competency – based Development
Roadmap (CDR)
 แนวทางในการนํา CDR ไปประยุกตใชในองคการ
ขั้นตอนที่ 4 : การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
- การกําหนดปจจัยที่ใชในการพัฒนา
- การกําหนดพฤติกรรมที่คาดหวัง
- การกําหนดเครื่องมือการพัฒนา
- การกําหนดผูรับผิดชอบในการพัฒนา
- การกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
- การกําหนดงบประมาณการพัฒนา
- การกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก
 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามประเภทพนักงาน
ขั้นตอนที่ 5 : การพูดคุยแผนการพัฒนากับพนักงาน
 ความหมายของ IDP Feedback
 ขั้นตอน IDP Feedback – IDP Dialogue
 สิ่งที่ควรปฏิบัติและขอหลีกเลี่ยงในการชี้แจง IDP พนักงาน
 เทคนิคการชี้แจง IDP กับพนักงานในรูปแบบตาง ๆ
ขั้นตอนที่ 6 : การติดตามและประเมินผล
 ความหมายของ IDP Monitoring
 ขั้นตอนปฏิบัติของ IDP Monitoring
หลุมพรางของการจัดทํา IDP ไมประสบผลสําเร็จ
สรุปและนําเสนอแนวทางการนําไปประยุกตใช

หลักสูตรฝกอบรม “Individual Development Plan (IDP) รุนที่ 35” (วันที่ 25-26 ม.ค. 2562)
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ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................
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กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
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