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Course: 
Strategic Talent Management  
สดุยอดกลยทุธ์เพือ่การบริหารคนเก่งและผูมี้ความสามารถเพือ่การสร้างผลงานใหก้บัองค์กร 

 
Duration: 1 day (9:00 – 16:00) 
 
วัตถุประสงค์: 

 คนเรามีความสามารถไม่เท่ากนั ผู้ปฏิบติัท่ีเก่งท่ีสดุอาจมีผลงานมากกว่าผู้ มีผลงานปกติถึง 20 เท่าหรือมากกว่านัน้ ขึน้อยู่กบั
ประเภทและเง่ือนไขในการทํางาน ดงันัน้ การจดัการทรัพยากรบคุคลผู้ มีความสามารถและผลงานสงูกบัผู้ มีความสามารถและ
ผลงานปกติด้วยวิธีการอยา่งเดียวกนั ยอ่มนําไปสูค่วามเสียโอกาสในการใช้คนให้เหมาะสมกบังานและความสามารถ    

 ผู้ มีความสามารถและผลงานสงูเป็นปัจจยัตดัสิน แพ้-ชนะ ในการแข่งขนัทางธุรกิจในโลกปัจจบุนั จึงมีการทํา ‘สงคราม’ แย่งชิง 
‘คนเก่ง’ ในทกุระดบัชัน้และทกุสายงานขององค์การทัว่โลก เพราะตา่งตระหนกัในคณุคา่ของผลตอบแทนท่ีเกินคุ้มของคนเก่ง 

 การบริหารผู้ มีความสามารถและผลงานสงูเป็นเร่ืองท้าทายท่ีสดุในยคุปัจจบุนั คนเก่งหาได้ยาก ต้องลําบากในการตามหา ‘ล่า
ตวั’ ต้องลงทนุสงูเพ่ือ ‘ไขวค่ว้า’ และ ‘ฟมูฟัก’ และต้องพฒันาอีกยาวนานกวา่จะเก่งได้ท่ี 

 กระบวนการสรรหาและพฒันาคนเก่งเป็นเร่ืองยากลําบาก อาจเกิดความผิดพลาดได้ในหลายประการ เช่น การระบตุวัผิด ได้
คนท่ีเก่งไมจ่ริง หรือเก่งจริงแตไ่มเ่ป็นท่ียอมรับ หรือเป็นท่ียอมรับแตก่ลบั ‘เหลงิ’ จน ‘เสียคน’ ไปก่อน หรืออาจทําความผิดพลาด 
จงึเก่งไปไมไ่ด้ตลอด ออกข้างทาง ‘ตกราง’ ไปเสียก่อนเวลาอนัควร 

 การได้มาซึ่งคนเก่งจึงเป็นเร่ืองยาก แต่การรักษาคนเก่งให้ ‘เก่ง’ ได้ตลอดรอดฝ่ังและอยู่กบัองค์การไปนานๆ กลบัยากเข็ญย่ิง
กว่า แม้จะสามารถรักษาคนเก่งไว้ได้ ก็อาจจะต้องหนักลบัมา ‘เยียวยา’ รักษาคนไม่เก่ง ซึง่เป็นผู้ปฏิบติังานสว่นใหญ่ ท่ีอาจเสีย
ขวญัและกําลงัใจไปก่อนแล้ว    

 องค์การชัน้นําและนักบริหารชัน้ยอดจึงต้องมีกลยุทธ์ ระบบและวิธีการในการบริหารคนเก่งท่ีดี ซึ่งจะจูงใจให้คนเก่งพัฒนา
ตนเองให้เก่งย่ิงขึน้ เป็นท่ียอมรับมากขึน้ สร้างสรรค์ผลงานท่ีดีย่ิงขึน้ และอยู่ทําคุณประโยชน์ต่อองค์การไปนานๆ ในขณะท่ี
ผู้ปฏิบติังานส่วนใหญ่ก็ไม่หมดกําลงัใจหรือท้อถอย กลบัพฒันาตนและพฒันางานบนพืน้ฐานของการให้ความร่วมมือกบัผู้ มี
ความสามารถและผลงานสงู  

 ผู้ ร่วมสมัมนาจะได้รับทราบหลกัการเจรจาตอ่รองท่ีเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางในปัจจบุนั ซึง่สง่ผลให้ตวัผู้ เจรจาทัง้สองฝ่าย
บรรลวุตัถปุระสงค์ ในบรรยากาศการเจรจาตอ่รองท่ีดี เป็นมิตร และสามารถทํางานร่วมกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพในระยะยาว 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 การบริหารศกัยภาพของพนกังานท่ีเก่งอยูแ่ล้วให้ย่ิงเก่งมากขึน้ 

 เคร่ืองมือในการเพิ่มขีดความสามารถของพนกังานแตล่ะคน 

 การพิจารณาในการมอบหมายงานให้พนกังานแตล่ะคนตามความสามารถเพ่ือให้ได้ผลงานสงูสดุ 

 วิธีการบํารุงรักษาคนเก่งให้มีกําลงัใจในการทํางานเพ่ือองค์กรให้นานท่ีสดุ 

 วิธีการท่ีถกูต้องในการดแูลและสร้างกําลงัใจให้พนกังานทกุคนให้ทํางานกบัองค์กร 
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หัวข้อบรรยาย (บรรยายเป็นภาษาไทย) 

 แนวความคิดของการบริหารผู้ มีความสามารถและผลงานสงู 

 การสรรหาและคดัเลือกผู้ มีความสามารถและผลงานสงู 

 การพฒันาผู้ มีความสามารถและผลงานสงู 

 การจงูใจและรักษาผู้ มีความสามารถและผลงานสงู/ผู้ มีผลงานปกติ 

 ระบบสนบัสนนุการบริหารผู้ มีความสามารถและผลงานสงู 

 ปัญหา อปุสรรค และเง่ือนไขแหง่ความสําเร็จ 

 กรณีศกึษา ‘Best Practices’ : การพฒันาผู้ มีความสามารถ 
 
เหมาะสาํหรับ 
เจ้าของกิจการ  ผู้บริหารระดบักลางและระดบัสงู  ผู้จดัการอาวโุส  รวมทัง้ผู้ ท่ีสนใจพฒันาตวัเองด้านการบริหารจดัการ  เพ่ือ
เตรียมพร้อมสําหรับการก้าวเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต 
 
รูปแบบการสัมมนา 

 บรรยายเพ่ือสร้างความเข้าใจ 

 ตัง้ประเดน็ / คําถาม เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ 

 กรณีศกึษา 

 การอภิปราย 

วทิยากร: 

วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวร์ิค จาํกัด  
 

วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 
วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเท่า 
(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 5,900 บาท   (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่   โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23)  (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั (สํานกังานใหญ่)  573/140  ซอยรามคําแหง 39  แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0105548037730 
*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :( โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ์) 

ข้อมูลเพ่ือใช้ออกใบกาํกับภาษี : โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีท่ีทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยูท่ี่ให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

  การชาํระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วธีิการชาํระเงนิ 

 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต    สาขารัชดาภิเษก     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 

 จ่ายเงินสดหน้างาน 

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 

สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991*                            

 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาย่ืนในวันสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเทา่นัน้ 
 เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 
 ในกรณีท่ีทา่นสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 
  หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 


