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การวางแผนทดแทนตําแหน่งงาน Succession Planning
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00-16.00 น.โรงแรมแกรนด์สข
ุ ม
ุ วิท

การทํา Succession Planning เชิงรุกเป็ นทางหนึง่ ที่จะช่วยลดปั ญหาการขาดพนักงานในตําแหน่งสําคัญๆ ได้ มาก
เพราะบริ ษัทจะทําการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ไว้ ลว่ งหน้ าเป็ นระยะๆ มีการสรรหา พัฒนา และตระเตรี ยมคนไว้
ทดแทนอยู่ตลอดเวลา แทนที่จะรอพนักงานคนเก่งลาออกไปแล้ วค่อยมาคิดหาคนทดแทน ซึง่ กว่าจะหาคนที่มีคณ
ุ สมบัติ
ใกล้ เคียงมาทดแทนได้ ก็ยาก และบางทีก็ใช้ เวลานาน
ดังนัน้ การวางแผนทดแทนตําแหน่งงาน (Succession Plan) เป็ นอีกกลยุทธ์หนึง่ ที่องค์กรต่างๆ ได้ ให้ ความสําคัญกับ
การวางแผนเพื่อเตรี ยมบุคลากร เพื่อทดแทนตําแหน่งงานระดับต่างๆ ในองค์กรไว้ โดยการค้ นหาศักยภาพของพนักงาน และ
พัฒนาเพื่อเตรี ยมความพร้ อมของพนักงานในทิศทางที่ได้ วางแผนไว้ โดยการกระทําอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ การสรรหาพนักงานที่
เก่ง มีความรู้ความสามารถ มาทํางานในระดับต่าง ๆ นันเป็
้ นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริ หารในองค์กร ที่จะต้ อง
จัดเตรี ยมความพร้ อมในด้ านต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ พนักงานที่มีความพร้ อมตามความคาดหมายไว้ ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ และสามารถ
คัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถในการทําหน้ าที่ที่ได้ กําหนดไว้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับจากหลักสูตรนี ้

1. เรียนรูแ้ ละเข้าใจหลักการแนวทางการวางแผนและการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงาน
2. เข้าใจในกระบวนการพัฒนาพนักงาน
3. วิเคราะห์และสรรหาพนักงานทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละความสามารถตรงกับความต้องการขององค์กร

หัวข้ อการอบรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หลักการ ความหมายประโยชน์และความสําคัญของการทํา Succession Plan
เข้าใจความแตกต่างของ Succession , Talent Management และ Career Path
บทบาทและหน้าทีข่ องผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในการจัดทํา Succession Plan
ความจําเป็ นของการจัดทํา Succession Plan ในองค์กร
องค์ประกอบและขัน้ ตอนการจัดทําแผนทดแทนตําแหน่ งงาน
การวางแผนพัฒนาบุคคลตามแผนทดแทนตําแหน่งงานและขัน้ ตอนของการวางแผน
แนวทางการวิเคราะห์เพื่อค้นหา ความสามารถและพิจารณาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูง
กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกผูท้ ม่ี คี วามสามารถสูง
วิธกี ารประเมินเพื่อค้นหาผูม้ คี วามสามารถ
• การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
• การประเมินศักยภาพ
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• การประเมินความสามารถในงาน
10. การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล(IDPs) สําหรับผูท้ เ่ี ป็ น Successor
วิทยากร
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริ หารองค์กรและการบริ หารทรัพยากรบุคคล ซึง่ มีประสบการณ์ด้านการบริ หารจัดการให้ กบั องค์กรต่าง ๆ
ทังในสาขาธุ
้
รกิจก่อสร้ าง /ธุรกิจโรงพยาบาล เช่น ปูนซิเมนตไทย รพ.กรุงเทพ รพ.บีเอ็นเอช ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน และยัง
เป็ นวิทยากรบรรยายด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้ กบั องค์กรทังภาครั
้
ฐและเอกชน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
รูปแบบการฝึ กอบรม การบรรยาย กรณีศกึ ษา/ตัวอย่าง และการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น/ประสบการณ์
คุณสมบัตผิ เู้ ข้ารับการอบรม พนักงานด้าน HR หัวหน้างาน ผูจ้ ดั การทุกสายงาน
ค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)

ค่าอบรม

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

4,000

280

(120)

4,160

3,500

245

(105)

3,640

ราคาท่านละ
Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com
ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรัญญา 086-8929330
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน
Succession Planning การวางแผนทดแทนตําแหน่งงาน
่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com
สง

บริษทั ________________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TAX ID___________________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ________________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _______________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ________________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ___________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา
ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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