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รุนที่ 48

CAREER PATH &
SUCCESSION PLANNING

มอบวุฒิบัตร
2 Day - Workshop


ความกาวหนาในสายอาชีพ หรือ Career Path เปน
ปจจัยจูงใจอยางหนึ่งที่สําคัญซึ่งจะทําใหพนักงานมี
ความรูสึกอยากที่จะทํางานอยูรวมกับองคการตอไป
และมีองคการหลาย ๆ แหงที่สูญเสียคนดีมีฝมือ หรือ
พวกคนเกง (Talent Group) ไป เนื่องจากพวกเขาเหลานั้น
มองไมเห็นความกาวหนาหรือการเติบโตในสายอาชีพ
โดยเฉพาะกําลังคนที่อยูในตําแหนงงานระดับบริหาร และ
จะเปนปญหาอยางมากสําหรับองคการที่มีอัตราการ
ลาออกของผูบริหารคอนขางสูง โดยยังไมไดมีการ
เตรียมหาผูสืบทอดตําแหนงงาน (Successor) ไว

ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้มีสาเหตุหลัก ๆ จากการที่
องคการไมไดมีการออกแบบผังความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Path) และแผนทดแทนตําแหนงงาน
(Succession Planning) ใหกับพนักงาน

การออกแบบ Career Path และ Succession Planning
ไมใชเรื่องงาย แตก็ไมใชเรื่องยากที่องคการจะสามารถ
ดําเนินการจัดทําเอง ขอเพียงแตเขาใจหลักและแนวทางใน
การออกแบบเทานั้น ทุกทานที่อยูในสายงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยยอมสามารถจัดทํา Career Path
และ Succession Planning ใหกับองคการไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ






ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
ผูจัดการฝายวางแผนทรัพยากรมนุษย
ผูจ ดั การแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย
นักบริหารงานทรัพยากรมนุษย

บรรยายโดย

ดร.อาภรณ ภูวิทยพันธุ

 วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการใชระบบ
Competency และการจัดทํา Career
Path & Succession Planning

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาฝกอบรมเขาใจการเชื่อมโยง Competency
กับ Career Path และ Succession Planning
2. เพื่อใหผูเขาฝกอบรมเขาใจบทบาทและความรับผิดชอบ
ของกลุมคนที่มีสวนรวมในการจัดทํา Career Path และ
Succession Planning
3. เพื่อใหผูเขาฝกอบรมเขาใจแนวทางและขั้นตอนการ
กําหนด Career Path และ Succession Planning บน
พื้นฐานของ Competency
4. เพื่อใหผูเขาฝกอบรมมีโอกาสฝกปฏิบัติจริงในการ
กําหนด Career Path และ Succession Planning
5. เพื่อใหผูเขาฝกอบรมเขาใจปญหาและอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้น รวมทั้งการเตรียมความพรอมในการนํา Career
Path และ Succession Planning ไปใชในองคการ
6. เพื่อใหผูเขาฝกอบรมสามารถนําหลักและแนวทาง
การจัดทํา Career Path และ Succession Planning
จากการฝกปฏิบัติ (Workshop) ไปใชปฏิบัติไดจริงใน
องคการตอไป
พิเศษผูเขาหลักกสูสูตรนี้
จะไดรับหนังสือ
“Career Development
ment in
Practice” ฟรี 1 เลม

พิเศษ วิทยากรยินดีใหคําปรึกษาแบบตัวตอตัวในการนําไปใชใน

วันฝกอบรมฟรี ในชวงเวลาคือกอนฝกอบรม เวลา 07.30-08.45 น.
หลังฝกอบรมเวลา 16.00-17.00 น. ทั้งนี้ขอใหทานติดตอชวงเวลา
กับวิทยากร โดยตรงที่ e-mail : p_arporn11@yahoo.com
วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 12 - วันเสารที่ 13 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

หัวขอการฝกอบรม

วันศุกรที่ 12 พฤษภาคม 2560 : Career Path
 การเชื่อมโยง Career Path กับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Development)
 ลักษณะทั่วไปและความจําเปนของการจัดทํา Career Path
ในองคการ
 บทบาทและหนาที่ของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทํา Career Path
 รูปแบบการจัดทํา Career Path-Traditional Career Path/Network
Career Path/Dual Career Path
 แนวทางและขั้นตอนการจัดทํา Career Path บนพื้นฐานของ
Competency
ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาโครงสรางองคการ/ตําแหนง
ขั้นตอนที่ 2 : - การวิเคราะหงาน (Job Analysis)
- การวิเคราะหความสามารถในงาน
(Job Competency)
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดกลุมงาน (Job Family)
ขั้นตอนที่ 4 : การจัดทํา Career Model และเกณฑ/มาตรฐาน
ตําแหนงงาน
 Workshop : การออกแบบ Career Model บนพื้นฐาน
Competency
 Workshop : การกําหนดเกณฑ/มาตรฐานตําแหนงงานจาก
Career Model ที่ออกแบบ
 แนวทางการนํา Career Path ที่ออกแบบไปใชปฏิบัติจริงในองคการ
 การเตรียมความพรอม ปญหาและอุปสรรคของการจัดทํา
Career Path

วันเสารที่ 13 พฤษภาคม 2560 : Succession Planning
 การเชื่อมโยง Succession Planning กับ Career Path
 ลักษณะทั่วไปและความจําเปนของการจัดทํา Succession
Planning ในองคการ
 บทบาทและหนาที่ของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทํา Succession
Planning
 แนวทางและขั้นตอนการจัดทํา Succession Planning บนพื้นฐาน
ของ Competency
ขั้นตอนที่ 1 : การกําหนดกลุมงาน/ตําแหนงงานหลัก
ขั้นตอนที่ 2 : การกําหนดงาน และ Competency ของตําแหนงงาน
ขั้นตอนที่ 3 : การวิเคราะหเพื่อหาผูสืบทอดตําแหนง
(Successor)
ขั้นตอนที่ 4 : การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plans-IDPs) สําหรับผูที่เปน
Successor
 Workshop: การออกแบบ Succession Planning บนพื้นฐาน
Competency
 Workshop: การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDPs) สําหรับ
ผูสืบทอดตําแหนง (Successor)
 แนวทางการนํา Succession Planning ที่ออกแบบไปใชปฏิบัติจริง
ในองคการ
 การเตรียมความพรอม ปญหาและอุปสรรคของการจัดทํา
Succession Planning

ใบสมัครหลักสูตร “Career Path and Succession Planing 2 Day - Workshop รุนที่ 48”
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
7,000
6,000

+ VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
490
210
420
180

รวมจายสุทธิ
7,280
6,240

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
7,490
6,420
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“Career Development in Practice”
¿ÃÕ 1 àÅ‹Á
วิธกี ารชําระเงิน

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

