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การจั ด ท� ำ แผน
สืบทอดต�ำแหน่ง

รุ่นที่

6

มอบวุฒิบัตร
ส�ำหรับท่านที่เปิดกล้อง
ตลอดการอบรม

SUCCESSION PLANNING
เพื่อเตรียมพร้อมผู้บริหารรุ่นต่อไป
ในการสานต่อความส�ำเร็จให้องค์กร

วัตถุประสงค์

เรียน
ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในความ
ส�ำคัญและวัตถุประสงค์ของการมีแผนสืบทอด
ต�ำแหน่ง (Succession Plan) ในองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการและวิธีการ
ในการออกแบบแผนสืบทอดต�ำแหน่งให้กับองค์กร
ว่ามีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง และสามารถออกแบบ
แผนสืบทอดต�ำแหน่งได้ด้วยตัวเอง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือ
ในการที่จะช่วยให้องค์กรสามารถคัดเลือก
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
รวมถึงวิธีการในการพัฒนาผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อให้พวกเขาสามารถสืบทอดต�ำแหน่งได้จริง
ในเวลาที่เหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ท�ำกิจกรรมออกแบบ
แผนสืบทอดต�ำแหน่ง คัดเลือก และพัฒนา
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งด้วยตัวเอง พร้อมรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากวิทยากร

หลักสูตรนี้เหมาะส�ำหรับ
� ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
� ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
� เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการวางแผน
อัตราก�ำลังคน

วิทยากร
�

อาจารย์ธีรพัฒน์ รู้รักดี

VP-HRD องค์กรชั้นน�ำระดับประเทศ

วัน เวลา และสถานที่

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

เวลา 09.00-16.30 น. (เปิด Login 08.00 น.)

โปรโมชัน่ พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
อัตราค่าอบรมท่านละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรุณาช�ำระค่าฝึกอบรมภายในวันที่ 20 ส.ค. 2565 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

หัวข้อการฝึกอบรม

10.30 - 10.45 น.

10.45 - 12.00 น.

พักเบรก
ขั้นตอนการท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
yy ก�ำหนดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญในการท�ำ
Succession Plan
yy ก�ำหนดคุณสมบัติโดยละเอียดของต�ำแหน่ง
ที่เลือกไว้
yy หา Candidate
yy ประเมิน Candidate
yy วางแผนพัฒนา
yy ท�ำตามแผน และประเมินความส�ำเร็จตามแผน
กิจกรรม : ออกแบบแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
ให้องค์กรด้วยตัวคุณเอง

13.00 - 14.00 น.

14.00 - 15.00 น.

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน

09.00 - 10.30 น.

ท�ำไมองค์กรต้องมีแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
(Succession Plan)
yy วัตถุประสงค์ของ Succession Planning
yy การเตรียมความพร้อมให้องค์กรในการ
มีผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
yy กรณีศึกษา : เลือกคนผิด ชีวิตเปลี่ยน อย่ารอให้
ใครเกษียณแล้วค่อยวางแผน ปั้นมาแทบตาย
สุดท้ายขาดแคลน เลือกจากหนึ่งในแสนต้องท�ำ
อย่างไร (เลือกคนผิดเพราะไม่มีหลักเกณฑ์
ขาดการวางแผน ขาดแผนพัฒนา ขาดการจูงใจ

15.00 - 15.15 น.

15.15 - 16.30 น.

น�ำเสนอแผนสืบทอดต�ำแหน่งให้องค์กรด้วย
ตัวคุณเอง (พร้อมรับค�ำแนะน�ำและ Feedback
จากวิทยากร)
กิจกรรม : คัดเลือกผู้สืบทอดต�ำแหน่งและ
วางแผนพัฒนาบุคคลนั้นให้องค์กรด้วยตัวคุณเอง
yy คัดเลือก Candidate จากตัวอย่าง 100 คนที่ให้
ไว้ใน 4 ต�ำแหน่งหลักขององค์กร (ตัวอย่างและ
สถานการณ์จ�ำลองโดยวิทยากร)
yy ออกแบบแผนพัฒนา Successor เหล่านั้นให้
ถูกต้องและเหมาะสม (IDP)
รับฟังข้อเสนอแนะและ Feedback จากวิทยากร
พักเบรก
เครื่องมือในการคัดเลือกผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
(ค�ำแนะน�ำจากประสบการณ์ของวิทยากร)
yy เลือกใช้ Talent Assessment Tool ในท้องตลาด
ให้เหมาะสม
yy เครื่องมือในการคัดเลือก Candidate ที่คิดหาได้จาก
ภายในองค์กรเอง
yy Q & A

*เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “การจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง รุ่นที่ 6” (วันที่ 27 ส.ค. 2565)
1. *ชื่อ-นามสกุล.............................................................................

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

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

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

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

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

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�ำหรับออกใบก�ำกับภาษี
บริษัท................................................................................. เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี.............................................สาขา.................................
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................. โทรศัพท์ ............................................. ต่อ.................. โทรสาร....................................
ผู้ติดต่อ..................................................................... E-mail........................................................................มือถือ.......................................
กรุณาช�ำระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด หรือ HR Center Co., Ltd.
� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727 � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647 � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�ำระที่ธนาคาร หรือช�ำระเพิ่มที่หน้างาน
� เมื่อช�ำระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�ำเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม
� เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณียล์ งทะเบียนมาให้ก่อนวันอบรม
บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจ�ำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชิกหรื อส�ำรองที่น่ ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่ าฝึ กอบรมรวมเอกสารแล้ ว (ราคาต่ อ 1 ท่ าน)

