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วิทยากร 
อาจารย์ ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร 
   - ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม

จังหวัดเชียงใหม่ 
   - ผู้อํานวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ - 

BHD Center (Business Human Development Center) 
   - ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย 

กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน 1559 ระดับ A 
    

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารส่วนงานทุกระดับ  

ทั้งองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 
 เจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งองค์กรภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจและเอกชน 
 
 

 หลักสูตร การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Development) 

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 
ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

            ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career) เป็นสิ่งที่พนักงานโดยทั่วไปคาดหวัง รวมถึงองค์กรก็ต้องการความก้าวหน้าเช่นกัน 
ความก้าวหน้ามิได้หมายถึงแค่การเลื่อนขั้น เลื่อนระดับตำแหน่งเท่านั้น แต่ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึง การสร้างขวัญกำลังใจ
ให้พนักงาน การพิจารณาให้รางวัล การสร้างความภักดีต่อองค์กร การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) 
จึงเป็นหลักการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ที ่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ผ ู้เกี่ยวข้องควรมีความเข้าใจ และทราบถึงเส ้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของตนเองและของแต่ละกลุ่มงานในองค์กร  หากพนักงานทุกคนทุกระดับมีความเข้าใจ 
สามารถพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพไปพร้อมๆ  กันได้  ก็จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ในมุมของพนักงานเองก็จะภาคภูมิใจที่ได้ทำงานกับองค์กรที่เห็นความสำคัญของพนักงาน ในแง่องค์กรก็มิต้องสูญเสยี
ทรัพยากรคนที่มีค่า ดังนั้น ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) 
และการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) อย่างถูกต้อง สามารถใช้งานได้จริงก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อเป้าหมายความสำเร็จขององค์กร นอกจากนั้น Career Development ยังมีความเชื่อมโยงกับ Training Road Map 
และระบบ Succession plan ซึ่งหากองค์กรสามารถสร้างระบบดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้ ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญอีกประการหนึ่ง
ในการพัฒนาคนและรักษาคนที่มีประสิทธิภาพสูงให้อยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป 
          จากความสำคัญดังกล่าว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หลักสูตร การพัฒนาความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career Development)  เพ่ือพัฒนาทักษะ ความสามารถ และหน้าที่สำคัญ
ของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับองค์กรในยุคปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น 

คา่ลงทะเบยีน ทา่นละ 4,000 บาท 
(ไมร่วมคา่ทีพ่กั) 

     (อัตรานี้รวมค่าจัดทำหลักสูตร ค่าเอกสาร
ปร ะกอบการบรรย าย  ค ่ า อ าห า รกลางว ัน 
ค่าอาหารว่างและเครื ่องดื ่ม ค่าวัสดุกิจกรรม  
ค่าใประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนวิทยากร และ 
ค่าสถานที่ ฯลฯ) 
 

 

 

 

 

 
วตัถปุระสงค ์

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Development) และเรียนรู้การสร้างระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ได้อย่างเหมาะสม 
สามารถนำไปเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกัน 

 เพื่อศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Career Development ประกอบด้วย 
Training Road Map , IDP , Talent person , Succession plan  

 เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาสัมพันธภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อกัน
ได้ในอนาคต 

 เพ่ือให้เกิดทักษะและฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
และสมคัรเขา้รว่มฝกึอบรมไดท้ี ่

สำนกับรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 

 
053-942874-5 

 
Uniserv.training@gmail.com 

 
www.uniserv.cmu.ac.th 

   
 

หวัขอ้การฝกึอบรม 
 แนวคิดและหลักการสำคัญของการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 องค์ประกอบและความหมายของ Career Development  
 Learn & Share : การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพยังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่ในปัจจุบัน 
 การเชื่อมโยง Career Development กับเป้าหมายขององค์กร 
 รูปแบบการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ให้เหมาะสมในแต่ละองค์กร 
 Workshop : Career Development Design & Activities 
- Training Roadmap Based on Competency in Practice (การออกแบบเส้นทางฝึกอบรมโดยอิงสมรรถนะ) 
- Individual Development Plan-IDP (แผนพัฒนารายบุคคล) 
- Talent retention (การรักษาคนเก่ง) 
- Succession Plan (แผนสืบทอดตำแหน่ง) 
 ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Factors for Career Development Success) 
 ถาม ตอบปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
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หลักสูตร 
การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career Development) 
วันท่ี 1-2 กรกฎาคม 2564 

ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
 
สถานทีจ่ดัฝกึอบรม และ สถานทีพ่กั :  
Green Nimman CMU Residence  
ข้างหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ถ.นิมมานเหมินท์ 
โทรศัพท์ 053-942881-4 หรือ  
Website : www.uniserv.cmu.ac.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ห้องพักเตียงเดี่ยว/คู่   
อัตรา 790 บาท/ห้อง/คืน พร้อมอาหารเช้า 2 ที่ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

กำหนดการโครงการฝกึอบรม * 
วันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน / พิธีเปิด 
09.00-12.00 น. - แนวคิดและหลักการสำคัญของการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

- องค์ประกอบและความหมายของ Career Development  
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. - Learn & Share : การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพยังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่ในปัจจุบัน 

- การเช่ือมโยง Career Development กับเป้าหมายขององค์กร   
16.00-17.00 น. ซักถามประเด็นข้อสงสัย 
 

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 
09.00-12.00 น. - รูปแบบการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ให้เหมาะสมในแต่ละองค์กร 

- ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Factors for Career Development Success) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. Workshop : Career Development Design & Activities 

- Training Roadmap Based on Competency in Practice 
  (การออกแบบเส้นทางฝึกอบรมโดยอิงสมรรถนะ) 

- Individual Development Plan-IDP (แผนพัฒนารายบุคคล) 
- Talent retention (การรักษาคนเก่ง) 
- Succession Plan (แผนสืบทอดตำแหน่ง) 

16.00-17.00 น. ซักถามประเด็นข้อสงสัย / ปิดการฝึกอบรม 
 

หมายเหตุ  
 กำหนดการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30-10.45 น. (บ่าย) 14.30-14.45 น. 
 โปรดแต่งกายสุภาพ และนำเสื้อแขนยาวมาด้วย เนื่องจากห้องฝึกอบรมอุณหภูมิค่อนข้างเย็น 
 ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดก่อนส่งใบสมัคร 
 สำนักบริการวิชาการ จะดำเนินการติดต่อไปยังผู้สมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมการฝึกอบรมภายใน 10 วันทำการก่อน

วันฝึกอบรม หากมีจำนวนผู้สมัครถึงเกณฑ์ที่สามารถจัดฝึกอบรมได้ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันอีกคร้ัง  
และโปรดชำระค่าลงทะเบียนภายใน 5 วันก่อนวันฝึกอบรม ตามรายละเอียดดังนี้ 

             - งานการเงิน การคลังและพัสดุ ช้ัน 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่ ถ.นิมมานเหมินท์  
ต.สุ เทพ อ.เ มืองจ.เ ชียงใหม่  

             - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  566-554099-0  
ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการและวิจัย)  

             - ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  456-0-02583-5  
ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (UNISERV ) 

 เม่ือผู้สมัครชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน (Pay-in) มายังโทรสาร 053-942874 หรือ 
E-mail :  uniserv. training@gmail. com โดยระบ ุช ื ่ อผู ้ สม ัคร ชื ่ อหล ักส ูตร ว ันท ี ่ อบรม รายละ เอ ียด สำหรับ 
การออกใบเสร็จรับเงินที่ชัดเจนและถูกต้อง  

 กรณีผู้สมัครประสงค์ขอยกเลิกการฝึกอบรมหลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม  ทั้งนี้ ทางสำนักบริการวิชาการ จะทำการคืนเงินค่าลงทะเบียน
ในอัตราร้อยละ 80 ของจำนวนเต็ม โดยหักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 20 หากปรากฏว่าผู้สมัคร
ไม่ได้แจ้งยกเลิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามเวลาที่กำหนด สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธ
การคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี หรือ สามารถส่งผู้แทนท่านอื่นสมัครร่วมฝึกอบรมได้ 

 สำหรับค่าลงทะเบียน (กรณีจากหน่วยงานภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ 
(กรณีจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และ (กรณีจากหน่วยงานอื่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบหน่วยงาน  

 สำหรับหน่วยงานเอกชนสามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 200 
(อ้างอิงจาก : http://www.rd.go.th/publish/13490.0.html) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนิติบุคคลที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 
ไม่อยู่ในข่ายเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 

สมคัร Online                      LINE กลุม่ 

              
รับสมัครถึงวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 




