สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร “การจัดทาแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”
(Individual Development Plan- IDP)
“บุคลากร” เป็ นทรัพยากรที่สาคัญขององค์กรและเป็ นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้ สามารถดาเนินกิจการตาม วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ที่
กาหนดไว้ ดังนัน้ การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล จึงเป็ นสิง่ สาคัญที่ผ้ บู ริ หารต้ องให้ ความสาคัญเนื่องจากองค์กรใดมีการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล จะทา
ให้ องค์กรได้ ทราบถึงจุดอ่อน (weakness) และจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากร องค์กรต้ องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุ งแก้ ไขจุดอ่อนของ
บุคลากรแต่ละคนให้ หมดไป ที่สาคัญยังเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากรเหล่านันให้
้ สงู ขึ ้น (High Performance) ซึง่ จะส่งผลให้ องค์กรมี
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) และองค์กรประสบความสาเร็ จ อีกทังบุ
้ คลากรเหล่านี ้ยังมีส่วนช่วยสร้ างแบรนด์ให้ กับองค์กร
(Corporate Branding) อีกทางหนึง่ ด้ วย
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว จึงกาหนดจัดโครงการฝึ กอบรม หลักสูตร “การ
จัดทาแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน” (Individual Development Plan- IDP) ขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับ
การอบรมได้ รับความรู้ ความเข้ าใจถึงแนวทาง กระบวนการ ขันตอนการจั
้
ดทาแผนการพัฒนารายบุคคล สามารถวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กรตนเอง
และผู้ใต้ บังคับบัญชาในเรื่ องของความรู้ และการปฏิบตั ิงานเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลการจัดทาแผนการพัฒนารายบุคคล ตระหนักถึงความสาคัญของการ จัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล และสามารถเขียนแผนพัฒนารายบุคคลได้
หัวข้ อวิชา
วันที่ 1 IDP Outlook
 ทาไมจึงต้ องทาแผนพัฒนารายบุคคล
 ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสาคัญ และประโยชน์ของแผนการพัฒนารายบุคคล
 บทบาทหน้ าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้ องในการทาแผนพัฒนารายบุคคล
 ขันตอนการท
้
าแผนการพัฒนารายบุคคล
วันที่ 2 Workshop & Present
 ตัวอย่างของการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
 Workshop : ทาแผนพัฒนารายบุคคล
 นาเสนอแผนพัฒนารายบุคคล/ข้ อเสนอแนะ
วิทยากร ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ ที่ปรึกษาอิสระด้ านทรั พยากรมนุษย์ (วิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)
วัน เวลา สถานที่
รุ่ นที่ 2
วันที่ 14 - 15 มิถนุ ายน 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น.
รุ่ นที่ 3
วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่อบรม ณ ห้ องประชุมนิคม จันทรวิทรุ ชัน้ 7 ตึกเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุ งเทพฯ
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าอบรม
ผู้บริ หารหรื อผู้ที่ทาหน้ าที่ด้านการบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร หรื อผู้ที่สนใจทัว่ ไป จานวน 25 คน
ค่ าธรรมเนียมการฝึ กอบรม
ค่าลงทะเบียนเข้ าอบรมคนละ 5,000 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง-เครื่ องดื่ม อาหารกลางวัน และวุฒบิ ตั ร)
ผู้ เ ข้ า อบรมจากส่ ว นราชการของกระทรวงและกรมต่ า ง ๆ สามารถเบิ ก ค่ า ลงทะเบี ย นจากต้ น สัง กั ด ได้ ต ามหนัง สื อ กระทรวงการคลัง ที่ กค
0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่นสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้ นสังกัดได้ ตามระเบียบ
ของแต่ละหน่วยงาน
การสมัครเข้ าอบรม
สนใจสมัครได้ ท่ ี งานบริ การวิชาการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุ งเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02 613
3303 โทรสาร 02 226 5324 Email : hritu.training1@gmail.com โอนค่ า ลงทะเบี ย นผ่า นบัญ ชี ธนาคารทหารไทย จ ากั ด (มหาชน) สาขา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ท่าพระจันทร์ บัญชีเลขที่ 155-2-05250-6 ชื่อบัญชี โครงการฝึ กอบรมสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เมื่อ
โอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ วกรุ ณาส่งหลักฐานทางการเงินพร้ อมใบสมัครให้ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้ วย

สถาบันทรั พยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์
02-613-3303 โทรสาร 02-226-5324 www.hri.tu.ac.th

