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Course: 
Strategic Talent Management  
สดุยอดกลยทุธ์เพือ่การบรหิารคนเก่งและผูม้คีวามสามารถเพือ่การสรา้งผลงานใหก้บัองคก์ร 
 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

วัตถุประสงค:์ 

 คนเรามีความสามารถไม่เท่ากนั ผูป้ฏิบตัิที่เก่งที่สดุอาจมีผลงานมากกว่าผูม้ีผลงานปกติถึง 20 เท่าหรอืมากกว่านัน้ ขึน้อยู่กบั
ประเภทและเง่ือนไขในการท างาน ดงันัน้ การจดัการทรพัยากรบคุคลผูม้ีความสามารถและผลงานสงูกบัผูม้ีความสามารถและ
ผลงานปกติดว้ยวิธีการอยา่งเดียวกนั ยอ่มน าไปสูค่วามเสยีโอกาสในการใชค้นใหเ้หมาะสมกบังานและความสามารถ    

 ผูม้ีความสามารถและผลงานสงูเป็นปัจจยัตดัสิน แพ-้ชนะ ในการแขง่ขนัทางธุรกิจในโลกปัจจบุนั จึงมีการท า ‘สงคราม’ แยง่ชิง 
‘คนเก่ง’ ในทกุระดบัชัน้และทกุสายงานขององคก์ารทั่วโลก เพราะตา่งตระหนกัในคณุคา่ของผลตอบแทนที่เกินคุม้ของคนเก่ง 

 การบริหารผูม้ีความสามารถและผลงานสงูเป็นเรื่องทา้ทายที่สดุในยุคปัจจุบนั คนเก่งหาไดย้าก ตอ้งล าบากในการตามหา 
‘ล่าตวั’ ตอ้งลงทนุสงูเพื่อ ‘ไขวค่วา้’ และ ‘ฟมูฟัก’ และตอ้งพฒันาอีกยาวนานกวา่จะเก่งไดท้ี่ 

 กระบวนการสรรหาและพฒันาคนเก่งเป็นเรื่องยากล าบาก อาจเกิดความผิดพลาดไดใ้นหลายประการ เช่น การระบตุวัผิด ได้
คนที่เก่งไมจ่รงิ หรอืเก่งจรงิแตไ่มเ่ป็นท่ียอมรบั หรอืเป็นท่ียอมรบัแตก่ลบั ‘เหลงิ’ จน ‘เสยีคน’ ไปก่อน หรอือาจท าความผิดพลาด 
จึงเก่งไปไมไ่ดต้ลอด ออกขา้งทาง ‘ตกราง’ ไปเสยีก่อนเวลาอนัควร 

 การไดม้าซึ่งคนเก่งจึงเป็นเรื่องยาก แต่การรกัษาคนเก่งให ้ ‘เก่ง’ ไดต้ลอดรอดฝ่ังและอยู่กับองคก์ารไปนานๆ กลบัยากเข็ญยิ่ง
กวา่ แมจ้ะสามารถรกัษาคนเก่งไวไ้ด ้ก็อาจจะตอ้งหนักลบัมา ‘เยียวยา’ รกัษาคนไมเ่ก่ง ซึง่เป็นผูป้ฏิบตัิงานสว่นใหญ่ ท่ีอาจเสีย
ขวญัและก าลงัใจไปก่อนแลว้    

 องคก์ารชัน้น าและนกับริหารชัน้ยอดจึงตอ้งมีกลยุทธ์ ระบบและวิธีการในการบริหารคนเก่งที่ดี ซึ่งจะจูงใจใหค้นเก่งพฒันา
ตนเองใหเ้ก่งยิ่งขึน้ เป็นที่ยอมรบัมากขึน้ สรา้งสรรคผ์ลงานที่ดียิ่งขึน้ และอยู่ท  าคุณประโยชนต์่อองคก์ารไปนานๆ ในขณะที่
ผูป้ฏิบตัิงานสว่นใหญ่ก็ไม่หมดก าลงัใจหรือทอ้ถอย กลบัพฒันาตนและพฒันางานบนพืน้ฐานของการใหค้วามรว่มมือกบัผูม้ี
ความสามารถและผลงานสงู  

 ผูร้ว่มสมัมนาจะไดร้บัทราบหลกัการเจรจาต่อรองที่เป็นท่ียอมรบัอย่างกวา้งขวางในปัจจุบนั ซึง่สง่ผลใหต้วัผูเ้จรจาทัง้สองฝ่าย
บรรลวุตัถปุระสงค ์ในบรรยากาศการเจรจาตอ่รองที่ดี เป็นมิตร และสามารถท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพในระยะยาว 

 

ประโยชนท์ีจ่ะได้รับ: 

 การบรหิารศกัยภาพของพนกังานท่ีเก่งอยูแ่ลว้ใหย้ิ่งเกง่มากขึน้ 

 เครือ่งมือในการเพิม่ขีดความสามารถของพนกังานแตล่ะคน 

 การพิจารณาในการมอบหมายงานใหพ้นกังานแตล่ะคนตามความสามารถเพื่อใหไ้ดผ้ลงานสงูสดุ 

 วิธีการบ ารุงรกัษาคนเก่งใหม้ีก าลงัใจในการท างานเพื่อองคก์รใหน้านท่ีสดุ 

 วิธีการท่ีถกูตอ้งในการดแูลและสรา้งก าลงัใจใหพ้นกังานทกุคนใหท้ างานกบัองคก์ร 
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หัวข้อบรรยาย: (บรรยายเป็นภาษาไทย) 

 แนวความคิดของการบรหิารผูม้ีความสามารถและผลงานสงู 

 การสรรหาและคดัเลอืกผูม้ีความสามารถและผลงานสงู 

 การพฒันาผูม้ีความสามารถและผลงานสงู 

 การจงูใจและรกัษาผูม้ีความสามารถและผลงานสงู/ผูม้ีผลงานปกติ 

 ระบบสนบัสนนุการบรหิารผูม้ีความสามารถและผลงานสงู 

 ปัญหา อปุสรรค และเง่ือนไขแหง่ความส าเรจ็ 

 กรณีศกึษา ‘Best Practices’: การพฒันาผูม้ีความสามารถ 
 

เหมาะส าหรับ: 
เจา้ของกิจการ ผูบ้รหิารระดบักลางและระดบัสงู ผูจ้ดัการอาวโุส รวมทัง้ผูท้ี่สนใจพฒันาตวัเองดา้นการบรหิารจดัการ เพื่อ
เตรยีมพรอ้มส าหรบัการกา้วเป็นผูบ้รหิารมืออาชีพในอนาคต 
 

รูปแบบการสัมมนา: 

 บรรยายเพื่อสรา้งความเขา้ใจ 

 ตัง้ประเด็น / ค าถาม เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ 

 กรณีศกึษา 

 การอภิปราย 
 

วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากัด  
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 20 มกราคม 2565 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,900 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   

คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,900 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 
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ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
 
 
 
 
 
แผนที่ โรงแรมจสัมนิ ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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