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2 Day - Workshop

 ความกาวหนาในสายอาชีพ หรือ Career Path เปนปจจัยจูงใจ
อยางหนึ่งที่สําคัญซึ่งจะทําใหพนักงานมีความรูสึกอยากที่จะ
ทํางานอยูรวมกับองคการตอไปและมีองคการหลาย ๆ แหงที่
สูญเสียคนดีมีฝมือ หรือพวกคนเกง (Talent Group) ไป เนื่องจากพวกเขา
เหลานั้นมองไมเห็นความกาวหนาหรือการเติบโตในสายอาชีพ โดยเฉพาะ
กําลังคนที่อยูในตําแหนงงานระดับบริหาร และจะเปนปญหาอยางมาก
สําหรับองคการที่มีอัตราการลาออกของผูบริหารคอนขางสูง
โดยยังไมไดมีการเตรียมหาผูสืบทอดตําแหนงงาน (Successor) ไว
 ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้มีสาเหตุหลัก ๆ จากการที่องคการไมได
มีการออกแบบผังความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) และ
แผนทดแทนตําแหนงงาน (Succession Planning) ใหกับพนักงาน
 การออกแบบ Career Path และ Succession Planning ไมใช
เรื่องงาย แตก็ไมใชเรื่องยากที่องคการจะสามารถดําเนินการจัดทําเอง
ขอเพียงแตเขาใจหลักและแนวทางในการออกแบบเทานั้น ทุกทานที่
อยูในสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยยอมสามารถจัดทํา
Career Path และ Succession Planning ใหกับองคการไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม

บรรยายโดย

ดร.อาภรณ ภูวิทยพันธุ

 วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการใช
ระบบ Competency และ
การจัดทํา Career Path &
Succession Planning







หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
ผูจัดการฝายวางแผนทรัพยากรมนุษย
ผูจัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย
นักบริหารงานทรัพยากรมนุษย

60

มอบวุฒิบัตร

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูเขาฝกอบรมเขาใจการเชื่อมโยง Competency กับ
Career Path และ Succession Planning
2. เพื่อใหผูเขาฝกอบรมเขาใจบทบาทและความรับผิดชอบ
ของกลุมคนที่มีสวนรวมในการจัดทํา Career Path และ
Succession Planning
3. เพื่อใหผูเขาฝกอบรมเขาใจแนวทางและขั้นตอนการกําหนด
Career Path และ Succession Planning บนพื้นฐานของ
Competency
4. เพื่อใหผูเขาฝกอบรมมีโอกาสฝกปฏิบัติจริงในการกําหนด
Career Path และ Succession Planning
5. เพื่อใหผูเขาฝกอบรมเขาใจปญหาและอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้น รวมทั้งการเตรียมความพรอมในการนํา Career
Path และ Succession Planning ไปใชในองคการ
6. เพื่อใหผูเขาฝกอบรมสามารถนําหลักและแนวทางการจัดทํา
Career Path และ Succession Planning จากการ
ฝกปฏิบัติ (Workshop) ไปใชปฏิบัติไดจริงในองคการตอไป

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 13 - วันเสารที่ 14
พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

โรงแรม เอส 31 (สุขุมวิท ซอย 31)

5

ฟรี ในวันฝกอบรมวิทยากรยินดี
ใหคําปรึกษาแบบตัวตอตัว
เพื่อการนําไปใช ระหวางเวลา
07.30-08.45 น. และ 16.00-17.00 น.
โปรดติดตอกับวิทยากรโดยตรงที่
p_arporn11@yahoo.com

พิเศษผูเขาหลักสูตรนี้จะไดรับหนังสือ

“Career Development
in Practice” ฟรี 1 เลม

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 6,400 บาท + VAT 448 รวม 6,848 บาท / บุคคลทั่วไป 7,400 บาท + VAT 518 รวม 7,918 บาท

หัวขอการฝกอบรม

CAREER PATH

วันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2563 : 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 14 พฤศจิกายน 2563 : 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

หลักสูตรฝกอบรม “Career Path and Succession Planning 2 Day - Workshop รุนที่ 60” (วันที่ 13-14 พ.ย. 2563)
1. *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

2. *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727  ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่ 0802359647  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มที่หนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนนี้เปนเงินสด
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินในทุกกรณี
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