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บริหารผูสืบทอด
ตําแหนงระดับสูง
รุนที่

3

มอบวุฒิบัตร

Succession Management for High Level Talent

หลักการและเหตุผล :

การบริหารเชิงรุกเพื่อกําหนดตัว และพัฒนาดาวเดน (Talent) ใหพรอมตอการเปนผูสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง
(Successor) ขององคกรในอนาคตซึ่งมีบริบททางเศรษฐกิจสังคมที่ผันผวนสูง นอกจากจะเปนการยกระดับผลงาน
ดาวเดนใหเปนเลิศ เพิ่มพูนความสามารถใหเต็มศักยภาพ ยังเปนการสรางความตอเนื่องทางการบริหารองคกร เพื่อสืบทอด
วัฒนธรรมองคกร สรางความผูกพันตอลูกคา และสรางผลลัพธทางธุรกิจดังเปาหมายในทุกความทาทายอยางยั่งยืน ดวย
ความตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
วิทยากรผูบรรยาย

วัตถุประสงค :

เรียนรูผลวิจัย แนวโนมและแนวปฏิบัติที่เปน
อาจารย เสาวคนธ ศิรกิดากร
เลิศ เรื่องการบริหารพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง
ระดับสูง ขององคกรชั้นนําของโลกและไทย
• กรรมการผูจัดการ บริษัท โนเลจสตอรม คอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัทที่ปรึกษาดานการพัฒนาองคกรและทรัพยากรมนุษย
แลกเปลี่ยนประสบการณและมุมมองกับ
• ประสบการณ 20 ปในการพัฒนาองคกรและทรัพยากรมนุษยจากองคกรชั้นนํา
ผูเขารวมสัมมนา ในเรื่องการกําหนดตัวและ
สืบทอดตําแหนง
ประวัติการศึกษา
• รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย • ไดรับ Certification “Analytical สามารถกําหนดกลยุทธแผนงานในการ
& Personality Psychology”
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2538
บริหารผูสืบทอดตําแหนงระดับสูงในองคกรได
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศศินทร ป พ.ศ. 2548 จากสถาบัน Carl Jung

• สําเร็จการศึกษาหลักสูตร Harvard Executive ประเทศสวิตเซอรแลนด
• ไดรับ Certification MBTI
Education จากฮารวารด บิสสิเนส สคูล
assessor จาก MBTI institute
• ไดรับ Certification ‘Senior Professional in
สหรัฐอเมริกา
Human Resources Management’
จาก สมาคมบริหารทรัพยากรมนุษย
สหรัฐอเมริกา

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม อมารี บูเลอวารด (สุขุมวิท ซอย 5)

หัวขอการฝกอบรม
Module 1

ออกแบบกลยุทธและยุทธวิธีในการกําหนดผูสืบทอดตําแหนง

Module 2

แนวคิดเรื่องการกําหนด Successor, Sub-bench และ Backfill

Module 3

กลยุทธการพัฒนากลุม Successor ที่ความสอดคลองกับกลยุทธธุรกิจ

Module 4

การสรางความผูกพันตอองคกร ตอกลุม Successor


วิเคราะหความจําเปนขององคกรในการกําหนดตัวผูสืบทอดตําแหนง

หลักเกณฑและคุณสมบัติในการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง

กรณีศึกษาการบริหารการสืบทอดตําแหนง

การบริหารจัดการโครงสราง Successor แตละกลุม


กําหนดจํานวน Successor ที่เหมาะสมของแตละระดับตําแหนง

การประเมินความพรอมของ Successor เพื่อวางแผนและระยะเวลาสืบทอดตําแหนง

กําหนดทักษะสําคัญเพื่อพัฒนา Successor ทุกระดับ

แนวทางการพัฒนากลุม Successor ในแตละระดับ

แนวทางการถายทอด Leadership DNA ขององคกรไปยัง Successor


ออกแบบกลยุทธการบริหารความตอเนื่องและวัฒนธรรมองคกรผานกลุม Successor

กลยุทธเพื่อเปลี่ยนผาน Successor ใหสอดคลองกับบริบทธุรกิจปจจุบัน

กําหนดแนวทางเพื่อสรางวัฒนธรรมของคนในองคกรผานกลุม Successor

ติดตามความคืบหนาการพัฒนาของกลุม Successor และวางแผนรองรับ

ใบสมัครหลักสูตร “บริหารผูสืบทอดตําแหนงระดับสูง รุนที่ 3”
1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม
4,000
3,500

+ VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
280
120
245
105

รวมจายสุทธิ
4,160
3,640

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
4,280
3,745
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3. ผูสนใจทั่วไป
4. สมาชิก
วิธกี ารชําระเงิน

3,700
3,200

259
224

111
96

3,848
3,328

3,959
3,424

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

