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          หลักสูตร  การจัดท า  Functional Competency  

    และการออกแบบ การพัฒนาพนักงาน เป็นรายบุคคล(IDP) 

 

                                                วันพฤหัสที่  12  ตุลาคม  2560  

                                                 โรงแรม อไรซ์  สุขุมวิท 26                                                      

                                               น าสัมมนาโดย  ดร.กฤติน   กุลเพ็ง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารองคก์รได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาผูใ้ต้บังคับบัญชาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2. เป็นการสร้างขวัญและก าลังให้กับพนกังานที่มีความรู้ ความสามารถ ได้มีโอกาสเติบโตได้ ตามข้อเท็จจริง 

3. เตรียมความพร้อม ส าหรับพนักงานและองคก์ร ทีจ่ะก้าวขึน้สู่ต าแหน่ง สูงขึ้น ในอนาคต  

หัวข้อการสัมมนา 

1. ความหมายและความส าคัญในการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล 

2. องค์ประกอบในการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล ควรจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง 

3. ก าหนดเกณฑก์ารประเมินการปฏิบัติงาน และการประเมนิศักยภาพของพนักงาน 
4. เส้นทางหรือผังความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนกังาน เริม่ตั้งแต่พนักงานก้าวเข้าสู่องคก์รไป  จนกระทั่ง

พนักงานลาออกจากองคก์าร  แสดงการเติบโตของพนกังานในแนวตั้ง--การเล่ือนต าแหน่งและแนวนอน –
การโอนย้ายงาน/การหมนุเวียนเปล่ียนงานแนวนอน –การโอนย้ายงาน/การหมุนเวียนเปล่ียนงาน 

5. การก าหนด  Functional competency  ของต าแหน่งงานหลัก 
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6. การฝึกปฏิบัตใินการเขียน competency  Level ของแต่ละ Functional competency   
7. การจัดท า workshop กับผู้เข้าสัมมนา เพื่อด าเนินการประเมนิศักยภาพของพนกังาน  เพื่อหา competency gap 
8. การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (IDP)   เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสได้เจริญเติบโต ใน

สายอาชีพ 
9. ด าเนินการการจัดประชุม  workshop ร่วมกับ ผูเ้ข้าสัมมนา เพื่อจัดท า Training Road Map ของแต่ละ

ต าแหน่งงาน 
10. สรุปเนื้อหา การจัดท าแผนพฒันาพนกังานเปน็รายบุคคล ในแต่ละต าแหน่งงาน 

  

วิทยากร     

ดร.กฤติน    กุลเพ็ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองคก์รและการบริหารรัพยากรบคุคล ซ่ึงมี 

ประสบการณ์ ด้านการบริหารจดัการให้กับองค์กรต่าง ๆ ท้ังในสาขาธุรกิจก่อสร้าง อาทิ บริษัท 

ปูนซิเมนต์ไทย และสาขาธุรกิจโรงพยาบาล  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และบรรยายให้ความรู้   

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

 

จากกลยุทธ์สู่ตวัชี้วัดผลการด าเนินงานของฝ่ายงาน 

อัตราค่าสัมมนา   

อัตราค่าสัมมนาบุคคลทั่วไป 4,000 บาท vat 7% 280 บาท  

สมาชิก 3,800 บาท vat 7 % 266 บาท 

กรุณาน าเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 3%  มาด้วยในวันสัมมนา 

ประเภท      
ค่าอบรม
สัมมนา 

Vat 7% 
หักภาษี ณ ที่
จ่าย 3% 

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่
จ่าย 3%(บุคคลทั่วไป) 

รวมจ่ายสุทธิ 

กรณีมีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 
3% 

รวมจ่ายสุทธิ 

สมาชิก IOD 3,800 266 114 4,066 3,952 

ผู้สนใจทั่วไป 4,000 280 120 4,280 4,160 
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*กรณีสมัครในนามบริษัท ต้องมีเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 

อัตราค่าสัมมนานี้ได้รวมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน เรียบร้อยแล้ว 

  

วิธีการช าระเงิน    

 1) ช าระด้วยเงินสด (เพื่อความสะดวกกรุณาเตรียมเงินมาพอดี) (ท่านสามารถช าระเงินได้ที่หน้างาน) 

 2) ช าระด้วยเช็คส่ังจ่าย "บจก.ไอโอดี คอนเซาท์ต้ิง แอนด์ เทรนนิ่ง " (ท่านสามารถช าระเงินได้ที่หน้างาน)                             

 3) โอนเข้าบัญชี "บจก.ไอโอดี คอนเซาท์ต้ิงแอนด์ เทรนนิ่ง " บัญชีออมทรัพย์ “ เลขที่ 270-2-01913-0 

 *ธนาคารทหารไทย สาขา เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ 

 *ค่าธรรมเนียมในการโอน(ถ้ามี)ผู้โอนต้องเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมเอง 

 *กรณีช าระเงินล่วงหน้า กรุณาส่งส าเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท,ชื่อหลักสูตร,พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 

 มาตามที่อยู่ E-mail หรือ บริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์) 

 *เอกสารการหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรุณาน ามาให้ในวันสัมมนามิฉะนั้นจะต้องช าระเงินเต็มจ านวน 

 *บริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ต้ิงแอนด์ เทรนนิ่ง จ ากัด 99/12 หมู่ 4 ต.ปลายบาง อ. บางกรวยจ.นนทบุรี 11130  

 เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก 0125558010150 

วิธีการสมัครเพื่อเข้ารับการอบรม 
กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งมาตามที่อยู่อีเมล์ iod seminarhr@gmail.com 

หรือกรอกใบสมัครเข้าอบรมผ่านทางเว็บไซต์ คลิก ส ารองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ 

การยืนยันการอบรม           

1. สถาบันจะแจ้งยืนยันการอบรมวัน / เวลาและสถานที่ ล่วงหน้า ก่อนถึงวันอบรมหากท่านไม่ได้รับการการยืนยันกรุณาติดต่อกลับ

เพื่อตรวจสอบ          

2. กรุณาช าระเงินก่อนการอบรมสัมมนาอย่างน้อย 3 วันท าการ กรณีช าระด้วยการโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนมาล่วงหน้า

ก่อนถึงวันอบรมหรือช าระช้าสุดที่หน้างาน ณ วันอบรม กรณีเป็นเช็คหรือเงินสด 

การยกเลิกการจอง กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมอย่างน้อย 5  วันท าการหรือก่อนบริษัทแจ้งยืนยันการอบรม มิฉะนั้น 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 20% ของค่าบริการ  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่   ฝ่ายบริการข้อมูล โทร. 081-5755966       E-mail :  iod .seminarhr@gmail.com 

 
 

http://www.krittin.in.th/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-online.html

