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การจัดท�าแผน 
สืบทอดต�าแหน่ง
SUCCESSION PLANNING
เพื่อเตรียมพร้อมผู้บริหาร 
รุ่นต่อไปในการสานต่อ 
ความส�าเร็จให้องค์กร

วิทยากร

อาจารย์ธีรพัฒน์ รู้รักดี
� VP-HRD องค์กรชั้นน�ำระดับประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้เรียนรู้และเข้ำใจในควำม

ส�ำคัญและวัตถุประสงค์ของกำรมีแผนสืบทอด

ต�ำแหน่ง (Succession Plan) ในองค์กร

2. เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้เรียนรู้หลักกำรและวิธีกำร 

ในกำรออกแบบแผนสืบทอดต�ำแหน่งให้กับองค์กร

ว่ำมีหลักเกณฑ์อะไรบ้ำง และสำมำรถออกแบบ 

แผนสืบทอดต�ำแหน่งได้ด้วยตัวเอง

3. เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือ 

ในกำรที่จะช่วยให้องค์กรสำมำรถคัดเลือก 

ผู้สืบทอดต�ำแหน่งได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

รวมถึงวิธีกำรในกำรพัฒนำผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 

เพื่อให้พวกเขำสำมำรถสืบทอดต�ำแหน่งได้จริง 

ในเวลำที่เหมำะสม

4. เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้ท�ำกิจกรรมออกแบบ 

แผนสืบทอดต�ำแหน่ง คัดเลือก และพัฒนำ 

ผู้สืบทอดต�ำแหน่งด้วยตัวเอง พร้อมรับฟัง 

ข้อเสนอแนะจำกวิทยำกร

หลักสูตรนี้เหมาะส�าหรับ
� ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

� ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

� เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการวางแผน

อัตราก�าลังคน

มอบวุฒิบัตร

ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน



หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน ์“การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง” (วันที่ 26 มิ.ย. 2564)

1.  *ชื่อ-นำมสกุล ............................................................................

*ต�ำแหน่ง ..................................................................................

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

2.  *ชื่อ-นำมสกุล ............................................................................

*ต�ำแหน่ง ..................................................................................

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

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษ ี............................................สำขำ ................................

ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสำร....................................

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

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนำม บริษัท เอช อำร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนำคำรกรุงเทพ เลขที่ 2403005727     � ธนำคำรไทยพำณิชย์ เลขที่ 0802359647     � ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เมื่อช�ำระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�ำเนำใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มำที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  

� เอกสำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ตัวจริง กรุณำส่งไปรษณียล์งทะเบียนมำให้ก่อนวันอบรม

บริษัท เอช อำร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (ส�ำนักงำนใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 15 ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงทับช้ำง เขตสะพำนสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�ำตัวผู้เสียภำษี 0105540023934
หมำยเหต ุกรณีหลักสูตรยืนยันกำรจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินในทุกกรณี

12
.0

0 
– 

13
.0

0 
น

. พ
ักร

ับ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วัน09.00 - 10.30 น.

ท�าไมองค์กรต้องมีแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
(Succession Plan)

 � วัตถุประสงค์ของ Succession Planning 
 � กำรเตรียมควำมพร้อมให้องค์กรในกำรม ี
ผู้สืบทอดต�ำแหน่ง

 � กรณีศึกษำ: เลือกคนผิด ชีวิตเปลี่ยน อย่ำรอให้
ใครเกษียณแล้วค่อยวำงแผน ปั้นมำแทบตำย 
สุดท้ำยขำดแคลน เลือกจำกหนึ่งในแสนต้องท�ำ
อย่ำงไร (เลือกคนผิดเพรำะไม่มีหลักเกณฑ์  
ขำดกำรวำงแผน ขำดแผนพัฒนำ ขำดกำรจูงใจ

13.00 - 14.00 น.

14.00 - 15.00 น.

น�าเสนอแผนสืบทอดต�าแหน่งให้องค์กรด้วย 
ตัวคุณเอง (พร้อมรับค�ำแนะน�ำและ Feedback  
จำกวิทยำกร)
กิจกรรม : คัดเลือกผู้สืบทอดต�าแหน่งและ
วางแผนพัฒนาบุคคลนั้นให้องค์กรด้วยตัวคุณเอง

 � คัดเลือก Candidate จำกตัวอย่ำง 100 คนที่ให้
ไว้ใน 4 ต�ำแหน่งหลักขององค์กร (ตัวอย่ำงและ
สถำนกำรณ์จ�ำลองโดยวิทยำกร)

 � ออกแบบแผนพัฒนำ Successor เหล่ำนั้นให ้
ถูกต้องและเหมำะสม (IDP) 

รับฟังข้อเสนอแนะและ Feedback จากวิทยากร
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.

ขั้นตอนการท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง  
 � ก�ำหนดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญในกำรท�ำ  
Succession Plan

 � ก�ำหนดคุณสมบัติโดยละเอียดของต�ำแหน่ง 
ที่เลือกไว้

 � หำ Candidate
 � ประเมิน Candidate
 � วำงแผนพัฒนำ
 � ท�ำตำมแผน และประเมินควำมส�ำเร็จตำมแผน

กิจกรรม : ออกแบบแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
ให้องค์กรด้วยตัวคุณเอง

15.15 - 16.00 น.

เครื่องมือในการคัดเลือกผู้สืบทอดต�าแหน่ง  
(ค�าแนะน�าจากประสบการณ์ของวิทยากร)

 � เลือกใช้ Talent Assessment Tool ในท้องตลำด 
ให้เหมำะสม  

 � เครื่องมือในกำรคัดเลือก Candidate ที่คิดหำได้จำก
ภำยในองค์กรเอง

 � Q&A

หัวข้อการฝึกอบรม

สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


