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วตัถปุระสงค ์

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอธบิายความหมายและความแตกต่างของ Career Development และ 

Career Path ได้ 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกใช้รูปแบบของ   Career Development ที่เหมาะสมกับ

องค์กรได ้

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดท า Career Path ได้ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กร  

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอธิบายหลักการเบื้องต้นของ Succession Planning ได้  

หวัขอ้การสมัมนา 

Career Development (การพัฒนาความก้าวหนา้ในสายอาชพี) 

1. Career Development คืออะไร องค์กรจ าเป็นต้องจัดมี Career Development จริงหรือไม่? 

2. องค์ประกอบของ Career Development 

หลักสูตร PUBLIC TRAINING 

การสรา้งและพฒันาความก้าวหน้าในสายอาชพี (WORKSHOP) 

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สิ่งหนึ่งในความตอ้งการของพนักงานทุกคน คือ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และรู้ถึงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ของตน หากองค์กรมีความเข้าใจในความต้องการนี ้และสามารถพัฒนาความก้าวหน้านี้ให้กับพนักงานได้ จะเปน็ขวัญและก าลังใจ

ให้กับพนกังาน ตลอดจนการสร้างความผูกพันกับองค์กร ปฏิบตัิงานกับองค์กรเป็นระยะเวลานาน  อันเป็นประโยชน์ท้ังต่อพนกังาน

เองท่ีได้ท างานกับองค์กรท่ีเห็นความส าคัญของพนักงาน และเป็นประโยชนต์่อองค์กรท่ีมิตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีค่าต่อองค์กรให้กบั

องค์กรอื่น 

 ดังนั้นความรู้ในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) และการจัดท าเส้นทางสายอาชีพ 

(Career Path) จึงมีความส าคัญต่อ HR และหัวหน้างานทุกคน ท่ีจะน าไปสร้างแนวทางให้กับพนักงานและสร้างขวัญและก าลังใจให้

ทีมงานต่อไป 
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3. ความเชื่อมโยงของ Career Development กบัเป้าหมายขององค์กรและระบบการบริหารการ จัดการ

ดาวเด่น (Talent) 

4. รูปแบบของ Career Development ท่ีเหมาะสมกับการน าไปใช้ในองค์กร 

5. กรณีศึกษา : รปูแบบ Career Development ทีเ่หมาะกบัองค์กร 

      Career Path (เสน้ทางสายอาชพี) 

6. ความแตกต่างของ Career Development กบั Career Path 

7. ความหมายและประโยชน์ของ Career Path 

8. ความเกี่ยวโยงของ Career Development กบั Career Path 

9. ประเภทและรูปแบบของ Career Path 

10.  หลักเกณฑ์ในการเติบโตตาม Career Path  

11.  Workshop: การจดัท าหลกัเกณฑ์การเตบิโตตาม Career Path 

12.  ฝกึปฏบิตั ิ: การจดัท า  Career Path ในแตล่ะรปูแบบของ Career Path ของแตล่ะองคก์ร 

Succession Planning Overview (แผนสบืทอดต าแหนง่เบือ้งตน้) 

13.  ความหมายของ Succession Planning 

14.  เหตุผลท่ีควรจัดท า Succession Planning 

15.  ขั้นตอนการจัดท า Succession Planning 

รูปแบบการสมัมนา 

    การบรรยายแบบมีส่วนร่วม  ยกตัวอย่าง การท า Workshop กลุ่ม และฝึกปฏิบัติจริง 

ผูเ้ขา้รบัสมัมนา 

      หลักสตูรนี้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับชั้น และหัวหน้างานฝ่าย

ต่าง ๆ ที่ต้องการความรู้น าไปจัดท าในหน่วยงาน 

อตัราคา่สมัมนา 

• สมาชิก PMAT   

3,424 บาท (รวม Vat 7% แล้ว) 

• ผู้สนใจท่ัวไป 

4,280 บาท (รวม Vat 7% แล้ว) 
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วิทยากร 

คณุฐติมิา ตงัคเศรษฐกลุ 

อดีต ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เวท โปรดักส์ กรุ๊ป  

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Tesco Lotus,  Nutriments International, 

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมบริษัทในเครือทรู คอร์ปอเรชั่น และบริษัทชั้นน าในประเทศและ 

บริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง ด้วยประสบการณ์จากการท างานมากกว่า 25 ปี  

ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร  

และการจัดการ  

 

***** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ***** 

หมายเหตุ :-      1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตามค าส่ังของกรมสรรพกร ที่ ท .ป. 4/2528 

 2. วัน เวลาและสถานที่ ที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 3. สมาคมฯ ขอแจ้งยืนยันการจัดสัมมนาช้าที่สุดภายในระยะเวลา 7 วัน ก่อนก าหนดการจัดสัมมนาในแต่ละหลักสูตร 

 4. หากต้องการยกเลกิการเข้าร่วมสัมมนา โปรดแจ้งก่อนก าหนดการจัดล่วงหน้า 7 วัน มิฉะนั้นสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดสัมมนา 

 30% ของค่าสัมมนาในแต่ละหลักสูตร และหากยกเลิกการเข้าร่วมในวันสัมมนา ทางสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดสัมมนา 100% 

Public Training สามารถติดต่อ คุณศุจิกานท์ ได้ที่ 02 3740855 ต่อ 12 หรือ public@pmat.or.th 


