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Course: 
Strategic Talent Management  
สดุยอดกลยทุธ์เพือ่การบริหารคนเก่งและผูมี้ความสามารถเพือ่การสร้างผลงานให้กบัองค์กร 
 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

วัตถปุระสงค์: 

 คนเรามีความสามารถไม่เท่ากัน ผู้ปฏิบติัที่เก่งที่สดุอาจมีผลงานมากกว่าผู้มีผลงานปกติถึง 20 เท่าหรือมากกว่านัน้ ขึน้อยู่กับ
ประเภทและเงื่อนไขในการท างาน ดงันัน้ การจัดการทรัพยากรบุคคลผู้มีความสามารถและผลงานสงูกับผู้มีความสามารถและ
ผลงานปกติด้วยวิธีการอย่างเดียวกนั ย่อมน าไปสูค่วามเสยีโอกาสในการใช้คนให้เหมาะสมกบังานและความสามารถ    

 ผู้มีความสามารถและผลงานสงูเป็นปัจจยัตัดสิน แพ้-ชนะ ในการแข่งขนัทางธุรกิจในโลกปัจจบุัน จึงมีการท า ‘สงคราม’ แย่งชิง 
‘คนเก่ง’ ในทกุระดบัชัน้และทกุสายงานขององค์การทั่วโลก เพราะต่างตระหนกัในคณุค่าของผลตอบแทนที่เกินคุ้มของคนเก่ง 

 การบริหารผู้มีความสามารถและผลงานสงูเป็นเร่ืองท้าทายที่สดุในยุคปัจจุบัน คนเก่งหาได้ยาก ต้องล าบากในการตามหา 
‘ล่าตัว’ ต้องลงทนุสงูเพื่อ ‘ไขว่คว้า’ และ ‘ฟมูฟัก’ และต้องพฒันาอีกยาวนานกว่าจะเก่งได้ที่ 

 กระบวนการสรรหาและพัฒนาคนเก่งเป็นเร่ืองยากล าบาก อาจเกิดความผิดพลาดได้ในหลายประการ เช่น การระบุตวัผิด ได้
คนที่เก่งไม่จริง หรือเก่งจริงแต่ไม่เป็นที่ยอมรับ หรือเป็นที่ยอมรับแต่กลบั ‘เหลงิ’ จน ‘เสยีคน’ ไปก่อน หรืออาจท าความผิดพลาด 
จงึเก่งไปไม่ได้ตลอด ออกข้างทาง ‘ตกราง’ ไปเสยีก่อนเวลาอนัควร 

 การได้มาซึ่งคนเก่งจึงเป็นเร่ืองยาก แต่การรักษาคนเก่งให้ ‘เก่ง’ ได้ตลอดรอดฝ่ังและอยู่กับองค์การไปนานๆ กลบัยากเข็ญย่ิง
กว่า แม้จะสามารถรักษาคนเก่งไว้ได้ ก็อาจจะต้องหนักลบัมา ‘เยียวยา’ รักษาคนไม่เก่ง ซึง่เป็นผู้ปฏิบติังานสว่นใหญ่ ที่อาจเสีย
ขวญัและก าลงัใจไปก่อนแล้ว    

 องค์การชัน้น าและนักบริหารชัน้ยอดจึงต้องมีกลยุทธ์ ระบบและวิธีการในการบริหารคนเก่งที่ดี ซึ่งจะจูงใจให้คนเก่งพัฒนา
ตนเองให้เก่งย่ิงขึน้ เป็นที่ยอมรับมากขึน้ สร้างสรรค์ผลงานที่ดีย่ิงขึน้ และอยู่ท าคุณประโยชน์ต่อองค์การไปนานๆ ในขณะที่
ผู้ปฏิบัติงานสว่นใหญ่ก็ไม่หมดก าลงัใจหรือท้อถอย กลบัพัฒนาตนและพัฒนางานบนพืน้ฐานของการให้ความร่วมมือกับผู้มี
ความสามารถและผลงานสงู  

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 การบริหารศกัยภาพของพนกังานที่เก่งอยู่แล้วให้ย่ิงเก่งมากขึน้ 

 เคร่ืองมือในการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานแต่ละคน 

 การพิจารณาในการมอบหมายงานให้พนักงานแต่ละคนตามความสามารถเพื่อให้ได้ผลงานสงูสดุ 

 วิธีการบ ารุงรักษาคนเก่งให้มีก าลงัใจในการท างานเพื่อองค์กรให้นานที่สดุ 

 วิธีการที่ถกูต้องในการดแูลและสร้างก าลงัใจให้พนกังานทกุคนให้ท างานกบัองค์กร 
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หัวข้อบรรยาย: (บรรยายเป็นภาษาไทย) 

 แนวความคิดของการบริหารผู้มีความสามารถและผลงานสงู 

 การสรรหาและคดัเลอืกผู้มีความสามารถและผลงานสงู 

 การพฒันาผู้มีความสามารถและผลงานสงู 

 การจูงใจและรักษาผู้มีความสามารถและผลงานสงู/ผู้มีผลงานปกติ 

 ระบบสนบัสนนุการบริหารผู้มีความสามารถและผลงานสงู 

 ปัญหา อปุสรรค และเงื่อนไขแห่งความส าเร็จ 

 กรณีศกึษา ‘Best Practices’: การพฒันาผู้มีความสามารถ 
 

เหมาะส าหรับ: 

 เจ้าของกิจการ ผู้ บริหารระดับกลางและระดับสงู ผู้จัดการอาวุโส รวมทัง้ผู้ที่สนใจพัฒนาตัวเองด้านการบริหารจัดการ เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการก้าวเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต 

 

รูปแบบการสัมมนา: 

 บรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจ 

 ตัง้ประเด็น / ค าถาม เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ 

 กรณีศกึษา 

 การอภิปราย 
 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จ ากัด 

 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
 

วนัที่ 27 มกราคม 2564 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 6,900 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)  

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

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 5,900 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)  
 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 
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ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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