การจั ด ทํ า แผน
สืบทอดตําแหนง
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มอบวุฒิบัตร

SUCCESSION PLANNING
เพื่อเตรียมพรอมผูบริหาร
รุนตอไปในการสานตอ
ความสําเร็จใหองคกร
วัตถุประสงค

เรียน
ออนไลน
ผานโปรแกรม

1. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูและเขาใจในความ
สําคัญและวัตถุประสงคของการมีแผนสืบทอด
ตําแหนง (Succession Plan) ในองคกร
2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูหลักการและวิธีการ
ในการออกแบบแผนสืบทอดตําแหนงใหกับองคกร
วามีหลักเกณฑอะไรบาง และสามารถออกแบบ
แผนสืบทอดตําแหนงไดดวยตัวเอง
3. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูเทคนิคและเครื่องมือ
ในการที่จะชวยใหองคกรสามารถคัดเลือก
ผูสืบทอดตําแหนงไดอยางถูกตองและเหมาะสม
รวมถึงวิธีการในการพัฒนาผูผานการคัดเลือก
เพื่อใหพวกเขาสามารถสืบทอดตําแหนงไดจริง
ในเวลาที่เหมาะสม
4. เพื่อใหผูเขาอบรมไดทํากิจกรรมออกแบบ
แผนสืบทอดตําแหนง คัดเลือก และพัฒนา
ผูสืบทอดตําแหนงดวยตัวเอง พรอมรับฟง
ขอเสนอแนะจากวิทยากร

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
ผูจัดการฝายพัฒนาบุคลากร
เจาหนาที่ผูดูแลเรื่องการวางแผน
อัตรากําลังคน

วิทยากร

อาจารยธีรพัฒน รูรักดี

VP-HRD องคกรชั้นนําระดับประเทศ

วัน เวลา และสถานที่

วันเสารที่ 27 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-16.30 น. (เปด Login 08.00 น.)

อัตราคาอบรมทานละ
โปรโมชัน่ พิเศษ!! เขาอบรม 1 ทาน ฟรี 1 ทาน
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรุณาชําระคาฝกอบรมภายในวันที่ 20 พ.ย. 2564 เพื่อรับเอกสารกอนการบรรยาย

หัวขอการฝกอบรม

10.30 - 10.45 น.

10.45 - 12.00 น.

พักรับประทานอาหารวาง
ขั้นตอนการทําแผนสืบทอดตําแหนง
 กําหนดตําแหนงที่สําคัญในการทํา
Succession Plan
 กําหนดคุณสมบัติโดยละเอียดของตําแหนง
ที่เลือกไว
 หา Candidate
 ประเมิน Candidate
 วางแผนพัฒนา
 ทําตามแผน และประเมินความสําเร็จตามแผน
กิจกรรม : ออกแบบแผนสืบทอดตําแหนง
ใหองคกรดวยตัวคุณเอง

13.00 - 14.00 น.

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

09.00 - 10.30 น.

ทําไมองคกรตองมีแผนสืบทอดตําแหนง
(Succession Plan)
 วัตถุประสงคของ Succession Planning
 การเตรียมความพรอมใหองคกรในการมี
ผูสืบทอดตําแหนง
 กรณีศึกษา: เลือกคนผิด ชีวิตเปลี่ยน อยารอให
ใครเกษียณแลวคอยวางแผน ปนมาแทบตาย
สุดทายขาดแคลน เลือกจากหนึ่งในแสนตองทํา
อยางไร (เลือกคนผิดเพราะไมมีหลักเกณฑ
ขาดการวางแผน ขาดแผนพัฒนา ขาดการจูงใจ

14.00 - 15.00 น.

15.00 - 15.15 น.

15.15 - 16.30 น.

นําเสนอแผนสืบทอดตําแหนงใหองคกรดวย
ตัวคุณเอง (พรอมรับคําแนะนําและ Feedback
จากวิทยากร)
กิจกรรม : คัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงและ
วางแผนพัฒนาบุคคลนั้นใหองคกรดวยตัวคุณเอง
 คัดเลือก Candidate จากตัวอยาง 100 คนที่ให
ไวใน 4 ตําแหนงหลักขององคกร (ตัวอยางและ
สถานการณจําลองโดยวิทยากร)
 ออกแบบแผนพัฒนา Successor เหลานั้นให
ถูกตองและเหมาะสม (IDP)
รับฟงขอเสนอแนะและ Feedback จากวิทยากร
พักรับประทานอาหารวาง
เครื่องมือในการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง
(คําแนะนําจากประสบการณของวิทยากร)
 เลือกใช Talent Assessment Tool ในทองตลาด
ใหเหมาะสม
 เครื่องมือในการคัดเลือก Candidate ที่คิดหาไดจาก
ภายในองคกรเอง
 Q&A

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง” (วันที่ 27 พ.ย. 2564)
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
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 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
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