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การออกแบบเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี
ของพนกังานภาคปฏบิตั ิรุน่ท ี� 11 

(Career Path : Career Management Module 1)  
 
 
 

วทิยากร: อาจารยธ์นเุดช ธาน ี
วทิยากรและทีJปรกึษาผูชํ้านาญการพเิศษดา้น HR จากประสบการณ์ 30 ปี 
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลัยภาครัฐ 

อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีJไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั cนนําหลายแหง่ จากประสบการณก์ารทํางานในองคก์รชั cนนํากวา่ 30 ปี 

 
 

24 พฤศจกิายน 2564 
09.00 -16.00 น. 

 ** St. James สขุมุวทิ 26  (สถานพีรอ้มพงษ)์ 
  

*สถานทีJจัดสมัมนาอาจเปลีJยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
                ออกแบบ Career Path อย่างไรใหตํ้าแหน่งงานไม่ตัน ??? พบกับกลยุทธก์ารพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Human Resources Development : HRD) ยุค New Normal ทีJองคก์รชั cนนํายุคใหม่นยิมนํามาใชใ้นการสรา้ง   
แรงจูงใจและขวัญกําลังใจใหพ้นักงานในองคก์ร คือ การกําหนดเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชพีของพนักงาน 
(Career Path: CP) ใหบุ้คลากรมองเห็นโอกาสความกา้วหนา้ในชวีติการทํางานในอนาคตของตนเอง   ซึJง
นอกจากจะเป็นการสรา้งขวัญขวัญกําลังใจในการทํางาน และสง่เสรมิความผูกพันต่อองคก์รแลว้ ยังมสีว่นชว่ยทํา
ใหอ้งคก์รมบีคุลากรคณุภาพเพิJมมากขึcน เพืJอมาพัฒนาระบบงานและพัฒนาองคก์รในตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รทีJกําหนดไว ้(Corporate KPI) และเป็นการเพิJมขดีความสามารถในการ
แขง่ขันขององคก์ร (Competitive Advantage) อย่างยัJงยนื 
                สถาบันฯ ไดอ้อกแบบและพัฒนาหลักสูตรนีcขึcนจากประสบการณ์ตรงภาคปฏบัิตขิองวทิยากรและทีJ
ปรกึษาหลอ่หล่อมในรูปแบบการเรยีนรูท้ีJกระชบั เขา้ใจง่าย และใชง้านไดจ้รงิ พรอ้มตัวอย่างและแบบฟอรม์ ทีJจะ
ชว่ยใหท้า่นสามารถออกแบบ Career Path ไดอ้ย่างเป็นระบบและมปีระสทิธผิล   
 
 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืJอเป็นการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีJยวกบัหลักการ แนวคดิ ความจําเป็น และความสาํคัญในการ
จัดทํา Career  Path 

2. เพืJอเป็นการเสรมิสรา้งทกัษะและเทคนคิในการออกแบบ Career Path ในการวางแผนใหพ้นักงาน
มองเห็นโอกาส การเตบิโตกา้วหนา้ในสายอาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเป็นรูปธรรม 

3. เพืJอเป็นการเสรมิสรา้งเทคนคิในการกําหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิเพืJอเลืJอนตําแหน่งงาน 
4. สามารถนําความรูท้ีJไดรั้บมาปรับใชใ้นการจัดทํา Career  Path ไดอ้ย่างสอดคลอ้งกับนโยบายและทศิทาง
ขององคก์ร      
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นที� 1 : ความรูพ้ ืJนฐานเกี�ยวกบั Career Path 

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

o ความเหมอืนและความแตกตา่งระหว่าง Career Path กบั Succession Plan 
o ความหมาย Career Path และประโยชนข์อง Career Path ในการพัฒนาบคุลากรและองคก์ร 
o การสรา้งความผกูพันตอ่องคก์รดว้ย Career Path 
o สิJงทีJองคก์รตอ้งเตรยีมตัวเบืcองตน้ในการจัดทํา Career Path 
o บทบาทของผูท้ีJมสีว่นเกีJยวขอ้งในการจัดทํา Career Path 
o 4 รูปแบบการจัดทําเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี 
o แนวทางในการจัดทํา Career Path ภาคปฏบิตั ิ 

สว่นที� 2 : การวเิคราะหผ์งัโครงสรา้งองคก์รและผงัโครงสรา้งตําแหนง่งาน 
o การวเิคราะหผั์งโครงสรา้งองคก์รและผังโครงสรา้งตําแหน่งงาน  

สว่นที� 3 : การกําหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขการเตบิโตตาม Career Path Model สมยัใหม ่ดว้ย KPI, 
Competency, ประสบการณ์การทํางาน และคนดทีี�มคีวามเหมาะสม   

o การกําหนดหลักเกณฑแ์ละเงืJอนไขการเตบิโตตาม Career Path สมัยใหม่ ดว้ย KPI, Competency, 
ประสบการณทํ์างาน และคนดทีีJมคีวามเหมาะสม 

o Workshop 1 : ฝึกปฏบิตัอิอกแบบหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขการเตบิโตตาม Career Path ของ
องคก์รใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งตําแหนง่งาน 

o แนวทางการวเิคราะหแ์ละกําหนดหลักเกณฑค์นดทีีJมคีวามเหมาะสม  
o Workshop 2 : ฝึกปฏบิตัอิอกแบบประเมนิคนดทีี�มคีวามเหมาะสมตามเกณฑ ์Career Path 

ขององคก์ร  
สว่นที� 4 : การวเิคราะห ์Competency ใหเ้ชื�อมโยงกบั Career Path ดว้ย Training Road Map 

o การวเิคราะหง์านและ Competency จาก Job Description ใหเ้ชืJอมโยงกับ Career Path พรอ้มตวัอยา่ง 
o Workshop 3 : ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะหง์านและ Competency จาก Job Description 
o การจัดทํา Training Road Map ใหเ้ชืJอมโยงกับ Career Path  
o Workshop 4 : ฝึกปฏบิตักิารเชื�อมโยง Competency สู ่Training Road Map  

สว่นที� 5 : การจดัทํา Career Path Procedure เพื�อการ Implement ระบบ 
o 7 ขั cนตอนการดําเนนิงานทีJควรจะกําหนดเป็น Career Path Procedure   

สว่นที� 6 : แนวทางการสมัภาษณ์และคดัเลอืก เพื�อพจิารณาเลื�อนตําแหนง่งาน (Interview and 
Selection for Promote) 

o การกําหนด KPI และแบบประเมนิ KPI ในการเลืJอนตําแหน่ง พรอ้มตวัอยา่ง 
o แนวทางการสมัภาษณ์และคัดเลอืกเกีJยวกบัผลการปฏบิตังิาน (KPI) สาํหรับผูบ้รหิาร ในการพจิารณาเลืJอน
ตําแหน่งงาน 

o การประเมนิสมรรถนะ (Competency Evaluation) เพืJอการพจิารณาเลืJอนตําแหน่งความกา้วหนา้ในสาย
งาน (Career Path) พรอ้มตวัอยา่ง 

o แนวทางการสมัภาษณ์และคัดเลอืกเกีJยวกบัความสามารถ (Competency) สาํหรับผูบ้รหิาร ในการ
พจิารณาเลืJอนตําแหน่งงาน 

o การประเมนิความเหมาะสมในการเลืJอนตําแหน่ง พรอ้มตวัอยา่ง 
o สรุปภาพรวมกระบวนการสําคัญในการจัดทํา Career Path 

สว่นที� 7 : เทคนคิการเชื�อมโยง Career Path กบังาน HRD 
o เทคนคิการจัดทํา Training Road Map ใหเ้ชืJอมโยงกับ Career Path 
o เทคนคิการจัดทําแผนพัฒนารายบคุคล (Individual Development Plan : IDP) ใหเ้ชืJอมโยงกับ Career 
Path 

o เทคนคิการจัดทําแผนสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan : SP) ใหเ้ชืJอมโยงกับ Career Path 
o เทคนคิการจัดทํา KPI ใหเ้ชืJอมโยงกับ Career Path   

รปูแบบและวธิกีารเรยีนรู ้:  
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o การบรรยาย (Lecture)  ในรปูแบบการเรยีนรูข้องผูใ้หญ ่(Adult Learning) ที�มกีารระดม
ความคดิแบบมสีว่นรว่มระหวา่งฝึกอบรม (Participative Techniques) 

o การเลา่ Case ประสบการณ์ 
o การทํากจิกรรมกลุม่ (Workshop) เชงิปฏบิตักิาร: ในการจัดทํา Career  Path และ Individual 
Development Plan ของจรงิ 

o การแบง่กลุม่เพื�อระดมความคดิ (Brain Strom) กระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลีJยนความเห็น 
(Discussion) เรยีนรูซ้ ึJงกนัและกนั และการนําเสนอความคดิเห็น 

o การตอบขอ้ซกัถาม : เพืJอสรา้งความเขา้ใจทีJชดัเจน และกระตุน้ผูเ้รยีนรูใ้หค้ดิตาม     
 
หลกัสตูรนีJเหมาะสมสาํหรบั :  
ผูบ้รหิาร ผูจั้ดการฝ่าย หัวหนา้แผนก นักบรหิารทรัพยากรมนุษย ์และผูส้นใจทัJวไป 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรม / หลกัสูตร / ทา่น 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

1 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,600.00 252.00 108.00 3,744.00 3,852.00 
3 3,000.00 210.00 90.00 3,120.00 3,210.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังนีc 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีJ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีJ 014-2-63503-8 

          ชืJอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิJง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีJ จํากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีJ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืJอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืJอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัJงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิJง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีJ จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 
3.  หกั ณ ทีJจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีJไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิJง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีJ จํากัด 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา, พนักงาน,หลกัสตูร,การออกแบบเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพีของพนักงานภาคปฏบิตั,ิCareer 
Path,Career,Management  
 
 


