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หลักสูตร การวางแผนทดแทนตาแหน่งงาน (Succession Planning)"
9 เมษายน 2563
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโกลด์ออร์คิด
การวางแผนทดแทนตาแหน่งงาน (Succession Planning) เป็ นอีกกลยุทธ์หนึง่ ทีอ
่ งค์กรต่าง ๆ ได ้ให ้ความสาคัญกับ
การวางแผนเพือ
่ เตรียมบุคลากร เพือ
่ ทดแทนในตาแหน่งงานระดับต่าง ๆ ในองค์กรไว ้โดยการค ้นหาศักยภาพของพนักงาน
มีความรู ้ความสามารถมาทางานในระดับต่าง ๆ นัน
้ เป็ นสิง่ ทีท
่ ้าทายความสามารถของผู ้บริหารในองค์กรทีจ
่ ะต ้อง
จัดเตรียมความพร ้อมในด ้านต่างๆ เพือ
่ ให ้ได ้พนักงานทีม
่ ค
ี วามพร ้อมตามความคาดหมายไว ้ได ้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

วัตถุประสงค์ ของการจัดอบรมครัง้ นี้
1.
2.
3.

รู ้และเข ้าใจถึงกระบวนการวางแผนและการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
เข ้าใจในกระบวนการพัฒนาพนักงาน
วิเคราะห์และสรรหาพนักงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตแ
ิ ละความสามารถตรงกับความต ้องการขององค์กรกาหนดให ้

หัวข้อการฝึ กอบรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ระยะเวลา

หลักการ ความหมายและประโยชน์ของการทา Succession Planning
เข ้าใจความแตกต่าง ของ Succession Planning
บทบาทและหน ้าทีข
่ องผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้องในการจัดทา Succession Planning
ความจาเป็ นของการจัดทา Succession Plan ในองค์กร
องค์ประกอบและขัน
้ ตอนของการจัดทาแผนทดแทนตาแหน่งงาน
 การกาหนดกลุม
่ งาน / ตาแหน่งงานหลัก
การวางแผนพัฒนาบุคคลตามแผนทดแทนตาแหน่งงานและขัน
้ ตอนของการวางแผน
ั ยภาพสูง
แนวทางการวิเคราะห์เพือ
่ ค ้นหาความสามารถและพิจารณาบุคลากรทีม
่ ศ
ี ก
กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกผู ้มีความสามารถสูง
วิธก
ี ารประเมินเพือ
่ ค ้นหาผู ้มีความสามารถ
 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
 การประเมินศักยภาพ
 การประเมินความสามารถในงาน
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDPs) สาหรับผู ้ทีเ่ ป็ น Successor
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วัน (09.00-16.00 น.)

 อัตราค่าลงทะเบียน/1ท่าน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

ราคาท่านละ

4,000

280

120

4,160

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640

การชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
 ธนาคารกสกิ รไทย เลขที่ 732-2-458238
 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 029-7110496
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) พร ้อมระบุชอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่
และ Scanใบ Pay-in และหนังสอ
หลักสูตร
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ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)

ี ภาษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั
แขวงบางชน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

ติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.co.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์มการลงทะเบียน
การวางแผนทดแทนตาแหน่งงาน
ptstraining3@gmail.com , info.ptstraining@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้ จ่ายจริ ง

