Course:

Strategic Talent Management

สุดยอดกลยุทธ์ เพือ่ การบริ หารคนเก่งและผูม้ ีความสามารถเพือ่ การสร้างผลงานให้กบั องค์กร
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

วัตถุประสงค์ :
 คนเรามีความสามารถไม่เท่ากัน ผู้ปฏิบตั ิที่เก่งที่สดุ อาจมีผลงานมากกว่าผู้มีผลงานปกติถึง 20 เท่าหรื อมากกว่านัน้ ขึ ้นอยู่กบั
ประเภทและเงื่อนไขในการทางาน ดังนัน้ การจัดการทรัพยากรบุคคลผู้มีความสามารถและผลงานสูงกับผู้มีความสามารถและ
ผลงานปกติด้วยวิธีการอย่างเดียวกัน ย่อมนาไปสูค่ วามเสียโอกาสในการใช้ คนให้ เหมาะสมกับงานและความสามารถ
 ผู้มีความสามารถและผลงานสูงเป็ นปั จจัยตัดสิน แพ้ -ชนะ ในการแข่งขันทางธุรกิจในโลกปั จจุบนั จึงมีการทา ‘สงคราม’ แย่งชิง
‘คนเก่ง’ ในทุกระดับชันและทุ
้
กสายงานขององค์การทัว่ โลก เพราะต่างตระหนักในคุณค่าของผลตอบแทนที่เกินคุ้มของคนเก่ง
 การบริ หารผู้มีความสามารถและผลงานสูงเป็ นเรื่ องท้ าทายที่ สดุ ในยุคปั จจุบนั คนเก่งหาได้ ยาก ต้ องลาบากในการตามหา
‘ล่าตัว’ ต้ องลงทุนสูงเพื่อ ‘ไขว่คว้ า’ และ ‘ฟูมฟั ก’ และต้ องพัฒนาอีกยาวนานกว่าจะเก่งได้ ที่
 กระบวนการสรรหาและพัฒนาคนเก่งเป็ นเรื่ องยากลาบาก อาจเกิดความผิดพลาดได้ ในหลายประการ เช่น การระบุตวั ผิด ได้
คนที่เก่งไม่จริ ง หรื อเก่งจริ งแต่ไม่เป็ นที่ยอมรับ หรื อเป็ นที่ยอมรับแต่กลับ ‘เหลิง’ จน ‘เสียคน’ ไปก่อน หรื ออาจทาความผิดพลาด
จึงเก่งไปไม่ได้ ตลอด ออกข้ างทาง ‘ตกราง’ ไปเสียก่อนเวลาอันควร
 การได้ มาซึ่งคนเก่งจึงเป็ นเรื่ องยาก แต่การรักษาคนเก่งให้ ‘เก่ง’ ได้ ตลอดรอดฝั่ งและอยู่กับองค์การไปนานๆ กลับยากเข็ญยิ่ง
กว่า แม้ จะสามารถรักษาคนเก่งไว้ ได้ ก็อาจจะต้ องหันกลับมา ‘เยียวยา’ รักษาคนไม่เก่ง ซึง่ เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานส่วนใหญ่ ที่อาจเสีย
ขวัญและกาลังใจไปก่อนแล้ ว
 องค์การชัน้ นาและนักบริ หารชัน้ ยอดจึงต้ องมีกลยุทธ์ ระบบและวิธีการในการบริ หารคนเก่งที่ดี ซึ่งจะจูงใจให้ คนเก่งพัฒนา
ตนเองให้ เก่งยิ่งขึ ้น เป็ นที่ยอมรับมากขึ ้น สร้ างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ ้น และอยู่ทาคุณประโยชน์ต่อองค์การไปนานๆ ในขณะที่
ผู้ปฏิบตั ิงานส่วนใหญ่ก็ไม่หมดกาลังใจหรื อท้ อถอย กลับพัฒนาตนและพัฒนางานบนพื ้นฐานของการให้ ความร่ วมมือกับผู้มี
ความสามารถและผลงานสูง
 ผู้ร่วมสัมมนาจะได้ รับทราบหลักการเจรจาต่อรองที่เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางในปั จจุบนั ซึง่ ส่งผลให้ ตวั ผู้เจรจาทังสองฝ่
้
าย
บรรลุวตั ถุประสงค์ ในบรรยากาศการเจรจาต่อรองที่ดี เป็ นมิตร และสามารถทางานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
ประโยชน์ ท่ ีจะได้ รับ:
 การบริ หารศักยภาพของพนักงานที่เก่งอยูแ่ ล้ วให้ ยิ่งเก่งมากขึ ้น
 เครื่ องมือในการเพิม่ ขีดความสามารถของพนักงานแต่ละคน
 การพิจารณาในการมอบหมายงานให้ พนักงานแต่ละคนตามความสามารถเพื่อให้ ได้ ผลงานสูงสุด
 วิธีการบารุงรักษาคนเก่งให้ มีกาลังใจในการทางานเพื่อองค์กรให้ นานที่สดุ
 วิธีการที่ถกู ต้ องในการดูแลและสร้ างกาลังใจให้ พนักงานทุกคนให้ ทางานกับองค์กร
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หัวข้ อบรรยาย: (บรรยายเป็ นภาษาไทย)
 แนวความคิดของการบริ หารผู้มีความสามารถและผลงานสูง
 การสรรหาและคัดเลือกผู้มีความสามารถและผลงานสูง
 การพัฒนาผู้มีความสามารถและผลงานสูง
 การจูงใจและรักษาผู้มีความสามารถและผลงานสูง/ผู้มีผลงานปกติ
 ระบบสนับสนุนการบริ หารผู้มีความสามารถและผลงานสูง
 ปั ญหา อุปสรรค และเงื่อนไขแห่งความสาเร็จ
 กรณีศกึ ษา ‘Best Practices’: การพัฒนาผู้มีความสามารถ
เหมาะสาหรับ:
เจ้ าของกิจการ ผู้บริ หารระดับกลางและระดับสูง ผู้จดั การอาวุโส รวมทังผู
้ ้ ที่สนใจพัฒนาตัวเองด้ านการบริ หารจัดการ เพื่อ
เตรี ยมพร้ อมสาหรับการก้ าวเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพในอนาคต
รูปแบบการสัมมนา:
 บรรยายเพื่อสร้ างความเข้ าใจ
 ตังประเด็
้
น / คาถาม เพื่อตรวจสอบความเข้ าใจ
 กรณีศกึ ษา
 การอภิปราย
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
วัน เวลา สถานที่ และค่ าใช้ จ่าย ในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้ าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้ าร่ วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่ า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 6,900 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
2. เข้ าร่ วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 5,900 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork
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ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย

แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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