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 IDP เปนอีกเคร่ืองมือหนึ่งท่ีชวยกําหนดแนวทางหรือขอบเขต
การพัฒนาบุคลากร เน่ืองจาก IDP เปนแผนงานท่ีตองกําหนด
ไวลวงหนาเพ่ือชวยใหผูบริหารมีแนวทางในการพัฒนาความ
สามารถของผูใตบังคับบัญชา

 หลักสูตรน้ีจึงออกแบบเพ่ือชวยใหผูบริหารมีกรอบหรือแนวทาง
ในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน รวมถึงชวยนักพัฒนา
บุคลากรหรือผูที่ทํางานในสายงานทรัพยากรมนุษยมีเคร่ืองมือ
ชวยในการพัฒนาความสามารถของพนักงานในองคการ 
อยางนอย ๆ ผูที่รับผิดชอบงานในสายงานทรัพยากรมนุษย
จะตองทราบถึงลักษณะท่ัวไป ประโยชนและข้ันตอนปฏิบัติของ
การจัดทํา IDP กอนเพ่ือจะไดนําแผนงานดังกลาวน้ีมาใชกําหนด
เปนกรอบหรือแนวทางการพัฒนาความรู (Knowledge) ทักษะ 
(Skills) และคุณสมบัติพิเศษ (Personal Attributes) 
ของพนักงานท่ีแตกตางกัน

วิทยากร

ดร.อาภรณ� ภู�วิทยพันธุ�
 ที่ปรึกษาดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 ผูเขียนหนังสือดานการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยสมัยใหมกวา 40 เลม

IDP
INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN (IDP)

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
 ผูบริหารในสายงานการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
รวมท้ังผูที่สนใจทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 17 - วันศุกร�ที่ 
18 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม เอส 31 (สุขุมวิท ซอย 31) 
(สุขุมวิท ซอย 6)

เทคนิคการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล

พิเศษ ผู�เข�าฝ�กอบรมหลักสูตรนี้
จะได�รับหนังสือ 

“การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล” 
ฟรี 1 เล�ม

รวมทงผูทสนใจทวไ

รุ�นท่ี 40
มอบวุฒิบัตร

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 6,400 บาท + VAT 448 รวม 6,848 บาท / บุคคลท่ัวไป 7,400 บาท + VAT 518 รวม 7,918 บาท

ในการฝกอบรมหลักสูตร
น้ีวิทยากรยินดีใหคําปรึกษาเก่ียวกับ

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลใน
องคการของทานแบบตัวตอตัว ในชวงเวลากอน

การเขาอบรม ไดแก 07.30-09.00 น. 
และชวง 16.00-17.30 น. 

นัดหมายกับวิทยากรลวงหนาที่ 
081-336-6729, 086-792-9892 หรือ 

p_ arporn11@yahoo.com, 
p_arporn11@hotmail.com 

(ไมเสียคาใชจายในการใหคําปรึกษา)
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วันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม 2563 วันศุกรท่ี 18 ธันวาคม 2563
ลักษณะท่ัวไปของ IDP
 ความหมายและความสําคัญของ IDP
 บุคคลที่มีสวนรวมในการกําหนด IDP
 กลุมบุคคลที่เหมาะสมในการจัดทํา IDP
 IDP, Competency และ KPIs มีความสัมพันธกันอยางไร

ขั้นตอนในการจัดทํา IDP
ขั้นตอนท่ี 1 : การกําหนดมาตรฐานความสามารถท่ีตองการ
 Competency ปจจัยท่ีนํามาใชกําหนด IDP
 JD และ/หรือผลประเมิน ปจจัยท่ีนํามาใชกําหนด IDP

 ขั้นตอนท่ี 2 : แนวทางการประเมินชองวางความสามารถ 
(Gap Assessment)
 แบบประเมินชองวางความสามารถ
 การสังเกตพฤติกรรม
 การสัมภาษณแบบ ST-A-R
 ศูนยประเมิน (Assessment Center)
 การทดสอบ (Testing)
 การมอบหมายโครงการ

ขั้นตอนท่ี 3 : การกําหนดเคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร
 การฝกอบรมในหองเรียน (Classroom Training)
 เคร่ืองมืออื่นท่ีไมใชการฝกอบรมในหองเรียน 

(Non – Classroom Training)
 ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือในการพัฒนา
 แนวทางการจัดทํา Competency - based Development Roadmap 

(CDR)
 แนวทางในการนํา CDR ไปประยุกตใชในองคการ

ขั้นตอนท่ี 4 : การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

- การกําหนดปจจัยท่ีใชในการพัฒนา
- การกําหนดพฤติกรรมท่ีคาดหวัง
- การกําหนดเคร่ืองมือการพัฒนา
- การกําหนดผูรับผิดชอบในการพัฒนา
- การกําหนดระยะเวลาเร่ิมตนและส้ินสุด
- การกําหนดงบประมาณการพัฒนา
- การกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก

 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามประเภทพนักงาน

ขั้นตอนท่ี 5 : การพูดคุยแผนการพัฒนากับพนักงาน
 ความหมายของ IDP Feedback
 ขั้นตอน IDP Feedback – IDP Dialogue
 สิ่งท่ีควรปฏิบัติและขอหลีกเล่ียงในการช้ีแจง IDP พนักงาน
 เทคนิคการช้ีแจง IDP กับพนักงานในรูปแบบตาง ๆ 

ขั้นตอนท่ี 6 : การติดตามและประเมินผล
 ความหมายของ IDP Monitoring
 ขั้นตอนปฏิบัติของ IDP Monitoring

 หลุมพรางของการจัดทํา IDP ไมประสบผลสําเร็จ 
สรุปและนําเสนอแนวทางการนําไปประยุกตใช

 ถาม-ตอบ

หลักสูตรฝกอบรม “Individual Development Plan (IDP) รุนท่ี 40” (วันท่ี 17-18 ธ.ค. 2563)
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10:30 - 10:45 น. และ 14:30 - 14:45 น. พักรับประทานของว�าง
12:00 - 13:00 น. พักเท่ียง
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

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

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................

ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนน้ีเปนเงินสด

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี


