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หลกัสตูร การออกแบบเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพีของพนกังานภาคปฏบิตั ิ

(Career Path in Practice) 

31 สงิหาคม 2563 

เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมโชนสขุมุวทิ 

 

หลกัการและเหตผุล : 

กลยุทธก์ารพัฒนาทรัพยากรบคุคล (Human Resources Development : HRD) ทีอ่งคก์รชัน้น ายคุใหมน่ยิมน ามาใชใ้นการสรา้งแรงจูงใจและ
ขวญัก าลงัใจใหพ้นักงานในองคก์ร คอื การก าหนดเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชพีของพนักงาน (Career Path: CP) ใหบ้คุลากรมองเห็นโอกาส

ความกา้วหนา้ในชวีติการท างานในอนาคตของตนเอง ซึง่นอกจากจะเป็นการสรา้งขวัญขวัญก าลงัใจในการท างาน และสง่เสรมิความผูกพันตอ่
องคก์รแลว้ ยังมสีว่นชว่ยท าใหอ้งคก์รมบีคุลากรคณุภาพเพิม่มากขึน้ เพือ่มาพัฒนาระบบงานและพัฒนาองคก์รในตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ ใหบ้รรลเุป้าหมายขององคก์รทีก่ าหนดไว ้(Corporate KPI) และเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์ร (Competitive 

Advantage) อย่างยั่งยนื 

สถาบนัฯ ไดอ้อกแบบและพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมนีข้ ึน้ จากประสบการณ์ในการท างาน การเป็นวทิยากร และทีป่รกึษาดา้น HRD ทีจ่ะชว่ยให ้
ทา่นและองคก์รของทา่นสามารถออกแบบ Career Path ไดอ้ย่างเป็นระบบและมปีระสทิธผิล 

วตัถปุระสงค ์: 

1. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัหลักการ แนวคดิ ความจ าเป็น และความส าคญัในการจัดท า Career  Path 

2. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งทกัษะและเทคนคิในการออกแบบ Career Path ในการวางแผนใหพ้นักงานมองเห็นโอกาสการเตบิโตกา้วหนา้ในสาย
อาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเป็นรูปธรรม 

3. เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งเทคนคิในการก าหนดหลักเกณฑใ์นการประเมนิเพือ่เลือ่นต าแหน่งงาน 

4. สามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บมาปรับใชใ้นการจัดท า Career  Path ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกับนโยบายและทศิทางขององคก์ร    

หวัขอ้ส าคญัของการเรยีนรู ้ 

สว่นที ่1 : ความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบั Career Path 

o ความเชือ่มโยงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources Development : HRD) กบั Career  Path 

o ความเหมอืนและความแตกตา่งระหวา่ง Career Path กบั Succession Plan 

o ความหมายCareer Path และประโยชนข์อง Career Path ในการพัฒนาบคุลากรและองคก์ร 
o การสรา้งความผกูพันตอ่องคก์รดว้ย Career Path 

o สิง่ทีอ่งคก์รตอ้งเตรยีมตัวเบือ้งตน้ในการจัดท า Career Path 
o บทบาทของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการจัดท า Career Path 
o 4 รปูแบบการจัดท าเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี 

o แนวทางในการจดัท า Career Path ภาคปฏบิตั ิ
o 5 ขัน้ตอนส าคัญในการจัดท า Career Path ภาคปฏบิตั ิ
  

สว่นที ่2 : การวเิคราะหผ์งัโครงสรา้งองคก์รและผงัโครงสรา้งต าแหนง่งาน 

o การวเิคราะหผ์ังโครงสรา้งองคก์รและผังโครงสรา้งต าแหน่งงาน 
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สว่นที ่3 : การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเตบิโตตาม Career Path Model สมยัใหม ่ดว้ย KPI, 

Competency, ประสบการณ์การท างาน และคนดทีีม่คีวามเหมาะสม  

o การก าหนดหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเตบิโตตาม Career Path สมยัใหม ่ดว้ย KPI, Competency, ประสบการณ์การ

ท างาน และคนดทีีม่คีวามเหมาะสม 
o Workshop 1 : ฝึกปฏบิตัอิอกแบบหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเตบิโตตาม Career Path ขององคก์รใหส้อดคลอ้ง

กบัโครงสรา้งต าแหนง่งาน 
o แนวทางการวเิคราะหแ์ละก าหนดหลกัเกณฑค์นดทีีม่คีวามเหมาะสม  
o Workshop 2 : ฝึกปฏบิตัอิอกแบบประเมนิคนดทีีม่คีวามเหมาะสมตามเกณฑ ์Career Path ขององคก์ร 

  

สว่นที ่4 : การวเิคราะห ์Competency ใหเ้ชือ่มโยงกบั Career Path ดว้ย Training Road Map 

o การวเิคราะหง์านและ Competency จาก Job Description ใหเ้ชือ่มโยงกบั Career Path พรอ้มตวัอยา่ง 
o Workshop 3 : ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะหง์านและ Competency จาก Job Description 

o การจัดท า Training Road Map ใหเ้ชือ่มโยงกบั Career Path  

o Workshop 4 : ฝึกปฏบิตักิารเชือ่มโยง Competency สู ่Training Road Map 

  

สว่นที ่5 : การจดัท า Career Path Procedure เพือ่การ Implement ระบบ 

o 7 ขัน้ตอนการด าเนนิงานทีค่วรจะก าหนดเป็น Career Path Procedure  
  

สว่นที ่6 : แนวทางการสมัภาษณ์และคดัเลอืก เพือ่พจิารณาเลือ่นต าแหนง่งาน (Interview and Selection for 

Promote) 

o การก าหนด KPI และแบบประเมนิ KPI ในการเลือ่นต าแหน่ง พรอ้มตวัอยา่ง 
o แนวทางการสมัภาษณ์และคดัเลอืกเกีย่วกบัผลการปฏบิตังิาน (KPI) ส าหรับผูบ้รหิาร ในการพจิารณาเลือ่นต าแหน่งงาน 

o การประเมนิสมรรถนะ (Competency Evaluation) เพือ่การพจิารณาเลือ่นต าแหน่งความกา้วหนา้ในสายงาน (Career 

Path) พรอ้มตวัอยา่ง 
o แนวทางการสมัภาษณ์และคดัเลอืกเกีย่วกบัความสามารถ (Competency) ส าหรับผูบ้รหิาร ในการพจิารณาเลือ่นต าแหน่งงาน 

o การประเมนิความเหมาะสมในการเลือ่นต าแหน่ง พรอ้มตวัอยา่ง 

o การสรปุคะแนนประเมนิคณุสมบตัพินักงานทีเ่สนอขอแตง่ตัง้รักษาการ พรอ้มตวัอยา่ง 
  

สว่นที ่7 : เทคนคิการเชือ่มโยง Career Path กบังาน HRD 

o เทคนคิการจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล (Individual Development Plan : IDP) ใหเ้ชือ่มโยงกบั Career Path 

o เทคนคิการจัดท าแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan : SP) ใหเ้ชือ่มโยงกบั Career Path 

o เทคนคิการจัดท า Training Road Map ใหเ้ชือ่มโยงกบั Career Path 
o เทคนคิการจัดท า KPI ใหเ้ชือ่มโยงกบั Career Path 

 

ผู้ทีค่วรเข้ารับการอบรม :    พนกังานระดบับงัคบับญัชา  หวัหนา้งาน ผูจ้ดัการทุกสายงาน 

จ ำนวนผูเ้ขำ้อบรม:  30 คน/รุ่น 

ระยะเวลำกำรฝึกอบรม:   1 วนั    
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 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
                  (รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร อาหารกลางวนั และ Coffee Break) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3% ราคาสุทธ ิ

คา่อบรม / 1 ทา่น 4,000 280 120 4,160 

Early Bird ช าระลว่งหนา้ 3,500 245 (105) 3,640 

 
 
การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 

เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 
สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330   
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 080-2545660 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
 
Email  info.ptstraining@gmail.com,  
ptstraining3@gmail.com 
 
 

 

 

  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย สง่เอกสารมาท่ี 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่ 
เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  
 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
 

 

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน การออกแบบเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพีของ
พนกังานภาคปฏบิตั ิ(Career Path in Practice) 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

  บรษิทั______________________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 

   ______________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________ 

Tax ID__________________________________________สาขา___________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 50% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 

(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

