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กลยทุธก์ารบรหิารพนกังานที�มคีวามสามารถสงู  
(Star and Talent Management Strategy) 

 
 

วทิยากร : อาจารย ์ธนเุดช  ธาน ี(อ.ตน้) 
กรรมการผูจั้ดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center 

วทิยากรและทีMปรกึษาผูเ้ชีMยวชาญดา้นระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน จากประสบการณ์ HR กวา่ 30 ปี 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

ทีMปรกึษาดา้น KPI Management (OKR) ปี 2557-ปัจจบัุน 
 

23 มกราคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีMจัดอบรมอาจเปลีMยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 หลกัการและเหตผุล 
 

หากเจา้ของกจิการ ผูบ้รหิาร และ HR องคก์รของทา่น มคีวามเชื�อม ั�นวา่ "พนกังานที�มคีวามสามารถ
สงู (Star and Talent) เป็นทรพัยากรบคุคลที�สําคญัยิ�งในการนํามาซึ�งความเจรญิเตบิโต กา้วหนา้ และอยู่
รอดขององคก์ร การบรหิารพนกังานที�มคีวามสามารถสงู ในการดงึดดู พฒันา รกัษา และใชป้ระโยชน์
พนกังานที�มคีวามสามารถสงูตอ้งมคีวามแตกตา่งจากการบรหิารพนกังานธรรมดาท ั�วไป” ดว้ยเหตนีุc องคก์ร
ของทา่นจําเป็นตอ้งเรยีนรูก้ลยทุธ ์เทคนคิ และวธิกีารบรหิารพนักงานทีMมคีวามสามารถสงู ใหส้รา้งสรรคผ์ลงานอย่าง
ตอ่เนืMอง จูงใจใหเ้ขาอยากอยูอ่ยากทํางานกบัองคก์ร  และพัฒนาใหเ้ขาเป็นทีMยอมรับแกพ่นักงานทัMวไป 

หลายองคก์รมกีารนํา Talent Management มาใชใ้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(HRD) แต่ก็ประสบกบั
ปัญหาหลายประการ อาทเิชน่ 

• คัดเลอืกผดิพลาดไดพ้นักงานทีM “เกง่ไมจ่รงิ” 
• คัดเลอืกด ีไดพ้นักงานทีMเกง่จรงิ แต ่“ไมเ่ป็นทีMยอมรับ” 
• มพีนักงานทีMเกง่และเป็นทีMยอมรับ แต ่“ไมรู่จ้ะวางแผนฝึกอบรมและพัฒนา” อย่างไร 
• “เสยีของ หรอื เสยีโอกาส” เนืMองใชพ้นักงานเกง่ไม่เป็น หรอืใชคุ้ม้ค่ากบัความสามารถทีMม ี
• บรหิารและจูงใจพนักงานเกง่ไมเ่หมาะสม กลายเป็น “บัMนทอนขวัญกําลังใจ” 
• กลายเป็นโรงเรยีนฝึกคนเกง่ ไม่รูว้ธิกีารรักษาพนักงานเกง่ให ้“อยู่กบัองคก์รนาน ๆ ” 

  

สถาบนัฯ ไดอ้อกแบบหลักสตูรนีcขึcนจากประสบการณ์มาถ่ายทอดเป็นหลักสตูรทีMชว่ยในการแกไ้ขปัญหาดังกลา่ว
ขา้งตน้ทีMสามารถเรยีนรูแ้ละนําไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกับไสตลก์ารบรหิารและวัฒนธรรมการทํางานขององคก์ร เพืMอ
เพิMมประสทิธภิาพ ในการบรหิารทีMมคีวามสามารถสูงใหส้รา้งมูลคา่เพิMมแกอ่งคก์ร (Value Added) 

 
วตัถปุระสงค ์

 
1. เพืMอเป็นการเสรมิสรา้ง ความรู ้ความเขา้ใจ เกีMยวกบัหลักการ กลยทุธ ์เทคนคิ และวธิกีาร
บรหิารพนักงานทีMมคีวามสามารถสงู (Star and Talent Management Strategy) 
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2. เพืMอเป็นการเสรมิสรา้งเทคนคิในการกาํหนดเกณฑใ์นการสรรหาและคัดเลอืกทีMมี
ความสามารถสงูขององคก์ร 

3. สามารถวเิคราะหแ์ละแยกแยะความแตกตา่งระหวา่งพนักงานทีMมคีวามสามารถสงูและ
พนักงานทีMความสามารถเหมอืนจะสงูไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

4. เพืMอเป็นการเสรมิสรา้งเทคนคิในการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทีMมคีวามสามารถ
สงูอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5. เพืMอเป็นการเสรมิสรา้งเทคนคิในการรักษาพนักงานทีMมคีวามสามารถสงูใหอ้ยากอยูอ่ยาก
ทํางานกบัองคก์าร 

6. เพืMอเป็นการเสรมิสรา้งเทคนคิในการจงูใจและใชศ้กัยภาพพนักงานทีMมคีวามสามารถสงูให ้
เกดิประโยชนส์งูสดุ 

7. เพืMอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูแ้ละเทคนคิทีMไดรั้บไปวาง กลยทุธ ์เทคนคิ และ
วธิกีารบรหิารพนักงาน    ทีMมคีวามสามารถสงูไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
สว่นที�  1  :  ปฐมบทเรื�องที�องคก์รควรรูเ้ก ี�ยวกบัการบรหิารพนกังานที�มคีวามสามารถสงู (Talent 
Management Introduction) 

• การบรหิารพนักงานทีMมคีวามสามารถสงู (Talent Management : TM) คอือะไร ? 
• ทําไมองคก์รและผูบ้รหิารตอ้งบรหิารพนักงานทีMมคีวามสามารถสงู ? 
• “พนักงานทีMมคีวามสามารถสงู หรอื พนักงานดาวเด่น” ตอ้งมคีณุลักษณะเชน่ไร ?  

สว่นที� 2  :  กระบวนการบรหิารพนกังานที�มคีวามสามารถพเิศษ (Talent Management Process) 

• 4 ขั cนตอนในการบรหิารคนเกง่ 
สว่นที�  3  :  กลยุทธใ์นการบรหิารคนเกง่ (Talent Management Strategy) 

• 7 กลยทุธใ์นการบรหิารคนเกง่  
สว่นที�  4  :  ความปรารถนาของพนกังานดาวเดน่ที�แตกตา่งจากพนกังานท ั�วไป 

• แนวทางการแสวงหาความปรารถนาของพนักงานดาวเดน่ 
• Workshop 1 : ฝึกปฏบิตัวิเิคราะหห์าความปรารถนาของพนกังานดาวเดน่ 

สว่นที�  5  :  เทคนคิการสรรหาและคดัเลอืกพนกังานดาวเดน่ (Star & Talent Recruitment and 
Selection) 

• หลักการในการสรรหาและคัดเลอืกพนักงานดาวเด่น 
• แนวทางการกําหนดเกณฑก์ารสรรหาและคัดเลอืก Talent ขององคก์ร 
• เครืMองมอืในการประเมนิและคัดเลอืกพนักงานดาวเด่น ดา้นผลการปฏบิตังิาน (Key Performance or Key 
Result) 

• เครืMองมอืในการประเมนิและคัดเลอืกพนักงานดาวเด่น ดา้นศกัยภาพหรอืความสามารถ (Potential or 
Competency) 

• เครืMองมอืในการประเมนิและคัดเลอืกพนักงานดาวเด่น ดา้นการเป็นคนดทีีMมคีวามเหมาะสม (Good employee 
and Suitability) 

• Workshop 2 : ฝึกปฏบิตัอิอกแบบเครื�องมอืในการประเมนิและคดัเลอืกพนกังานดาวเดน่ 
สว่นที�  6  :  เทคนคิการวางแผนฝึกอบรมและพฒันาพนกังานดาวเดน่ 

• แนวทางการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานดาวเดน่ 
• การฝึกอบรมพนักงานดาวเด่นแบบเร่งรัด (Fast Training) 
• โครงการพัฒนาพนักงานดาวเดน่ระยะยาว (Project Development) 
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• Workshop 3 : ฝึกปฏบิตัอิอกแบบการฝึกอบรมพนกังานดาวเดน่แบบเรง่รดั และโครงการพฒันา
พนกังานดาวเดน่ระยะยาว 

สว่นที�  7  :  เทคนคิการรกัษาพนกังานดาวเดน่ใหอ้ยากอยูอ่ยากทํางานกบัองคก์าร 

• หลักในการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน และการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานดาวเดน่ 
• วางแผนความกา้วหนา้ในอาชพี (Career Path) และวางแผนสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) 
อย่างไร         ใหต้อบโจทยอ์งคก์ร และโดนใจพนักงานดาวเดน่ ? 

• แนวทางการสรา้งความผูกพันตอ่องคก์รของพนักงานดาวเดน่ (Talent Engagement) 
• Workshop 4 : ฝึกปฏบิตัอิอกแบบการรกัษาพนกังานดาวเดน่ใหอ้ยากอยูอ่ยากทํางานกบัองคก์าร 

สว่นที�  8  :  เทคนคิการจงูใจและใชศ้กัยภาพพนกังานดาวเดน่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ สําหรบัผูบ้รหิารและ
หวัหนา้งาน 

• แนวทางในการสรา้งแรงจูงใจและบรหิารพนักงานดาวเดน่ใหเ้หมาะสมกับ Career Path และ Succession Plan 
• การใชศ้กัยภาพของพนักงานดาวเดน่ใหส้รา้งมลูคา่เพิMม ดว้ยการหมุนเวยีนสบัเปลีMยนหนา้ทีMงาน (Rotation) 
• แนวทางการกําหนดขอบเขตหนา้ทีMงาน และมอบหมายงานใหช้ดัเจน (Job Description and Assignments) 
• แนวทางการตดิตามงานพนักงานดาวเดน่อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
• แนวทางการมอบหมายใหเ้ป็นพีMเลีcยงพนักงานอืMน (Mentor) 
• การเปิดโอกาสใหพ้นักงานดาวเดน่มสีว่นรว่มในการจัดการ (Participation Management) 
• แนวทางการชืMนชมพนักงานดาวเดน่เชงิบวก (Positive Appreciation)  

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
                                                           
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 23 มกราคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายในวนัที� 8 มกราคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนีc 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีM 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีM 014-2-63503-8 

          ชืMอบัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิMง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีM จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีM 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืMอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืMอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัMงจ่าย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิMง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีM จํากดั 
3.  หัก ณ ทีMจ่าย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิทีMไดช้าํระมาแลว้   
 
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd. 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  
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E-mail: hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  

 
กลยทุธ,์การบรหิาร,ความสมารถ,HR 

 
 
 
 
 
 
 


