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กลยทุธก์ารบรหิารพนกังานที�มคีวามสามารถสงู รุน่ที� 7 
(Talent Management : Career Management Module 3) 

 
 
 
 

วทิยากร: อาจารยธ์นเุดช ธาน ี
วทิยากรและทีBปรกึษาผูชํ้านาญการพเิศษดา้น HR จากประสบการณ์ 30 ปี 
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลัยภาครัฐ 

อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีBไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั _นนําหลายแหง่ จากประสบการณก์ารทํางานในองคก์รชั _นนํากวา่ 30 ปี 

 
 

17 ธนัวาคม 2564 
09.00 -16.00 น. 

 ** St. James สขุมุวทิ 26  (สถาน ีBTS พรอ้มพงษ)์ 
  

*สถานทีBจัดสมัมนาอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
หลกัการและเหตผุล 
             หากเจา้ของกจิการ ผูบ้รหิาร และ HR องคก์รของทา่น มคีวามเชืBอมัBนวา่ "พนักงานทีBมคีวามสามารถสูง 
(Star and Talent) เป็นทรัพยากรบุคคลทีBสําคัญยิBงในการนํามาซึBงความเจรญิเตบิโต กา้วหนา้ และอยู่รอดของ
องค์กร การบริหารพนักงานทีBมีความสามารถสูง ในการดึงดูด พัฒนา รักษา และใชป้ระโยชน์พนักงานทีBมี
ความสามารถสูงตอ้งมีความแตกต่างจากการบริหารพนักงานธรรมดาทัBวไป” ดว้ยเหตุนี_ องค์กรของท่าน
จําเป็นตอ้งเรียนรูก้ลยุทธ ์เทคนิค และวธิีการบริหารพนักงานทีBมีความสามารถสูง ใหส้รา้งสรรค์ผลงานอย่าง
ตอ่เนืBอง จูงใจใหเ้ขาอยากอยูอ่ยากทํางานกบัองคก์ร  และพัฒนาใหเ้ขาเป็นทีBยอมรับแกพ่นักงานทัBวไป 
             หลายองคก์รมกีารนํา Talent Management มาใชใ้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(HRD) แต่ก็ประสบ
กบัปัญหาหลายประการ อาทเิชน่ 

• คัดเลอืกผดิพลาดไดพ้นักงานทีB “เกง่ไมจ่รงิ” 
• คัดเลอืกด ีไดพ้นักงานทีBเกง่จรงิ แต ่“ไมเ่ป็นทีBยอมรับ” 
• มพีนักงานทีBเกง่และเป็นทีBยอมรับ แต ่“ไมรู่จ้ะวางแผนฝึกอบรมและพัฒนา” อย่างไร 
• “เสยีของ หรอื เสยีโอกาส” เนืBองใชพ้นักงานเกง่ไม่เป็น หรอืใชคุ้ม้คา่กบัความสามารถทีBม ี
• บรหิารและจูงใจพนักงานเกง่ไมเ่หมาะสม กลายเป็น “บัBนทอนขวัญกําลังใจ” 
• กลายเป็นโรงเรยีนฝึกคนเกง่ ไม่รูว้ธิกีารรักษาพนักงานเกง่ให ้“อยู่กบัองคก์รนาน ๆ ” 

             สถาบันฯ ไดอ้อกแบบหลักสตูรนี_ขึ_นจากประสบการณ์มาถ่ายทอดเป็นหลักสตูรทีBชว่ยในการแกไ้ขปัญหา
ดังกล่าวขา้งตน้ทีBสามารถเรียนรูแ้ละนําไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกับStlyeการบรหิารและวัฒนธรรมการทํางานของ
องคก์ร เพืBอเพิBมประสทิธภิาพ ในการบรหิารทีBมคีวามสามารถสงูใหส้รา้งมลูค่าเพิBมแกอ่งคก์ร (Value Added)  
  
 

วตัถปุระสงค:์   
1. เสรมิสรา้ง ความรู ้ความเขา้ใจ เกีBยวกับหลักการ กลยทุธ ์เทคนคิ และวธิกีารบรหิารพนักงานทีBมี
ความสามารถสงู (Star and Talent Management Strategy) 

2. เสรมิสรา้งเทคนคิในการกําหนดเกณฑใ์นการสรรหาและคัดเลอืกทีBมคีวามสามารถสงูขององคก์ร 
3. สามารถวเิคราะหแ์ละแยกแยะความแตกต่างระหว่างพนักงานทีBมคีวามสามารถสงูและพนักงานทีB
ความสามารถเหมอืนจะสงูไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

4. เสรมิสรา้งเทคนคิในการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทีBมคีวามสามารถสงูอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
5. เสรมิสรา้งเทคนคิในการรักษาพนักงานทีBมคีวามสามารถสงูใหอ้ยากอยู่อยากทํางานกับองคก์าร 
6. เสรมิสรา้งเทคนคิในการจูงใจและใชศั้กยภาพพนักงานทีBมคีวามสามารถสงูใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

7. สามารถนําความรูแ้ละเทคนคิทีBไดร้ับไปวาง กลยทุธ ์เทคนคิ และวธิกีารบรหิารพนักงานทีBมคีวามสามารถ
สงูไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นที�  1  :  ปฐมบทเรื�องที�ควรรูเ้ก ี�ยวกบัการบรหิารพนกังานที�มคีวามสามารถสงู (Talent 
Management Introduction) 

• การบรหิารพนักงานทีBมคีวามสามารถสงู (Talent Management : TM) คอือะไร ? 
• ทําไมองคก์รและผูบ้รหิารตอ้งบรหิารพนักงานทีBมคีวามสามารถสงู ? 
• “พนักงานทีBมคีวามสามารถสงู หรอื พนักงานดาวเด่น” ตอ้งมคีณุลักษณะเชน่ไร ?   

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

• 4 ขั _นตอนในการบรหิารพนักงานทีBมคีวามสามารถสงู  
•  

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 
• เครืBองมอืในการประเมนิและคัดเลอืกพนักงานดาวเด่น ดา้นผลการปฏบิตังิาน (Key Performance or Key 
Result) 

• เครืBองมอืในการประเมนิและคัดเลอืกพนักงานดาวเด่น ดา้นศกัยภาพหรอืความสามารถ (Potential or 
Competency) 

• เครืBองมอืในการประเมนิและคัดเลอืกพนักงานดาวเด่น ดา้นการเป็นคนดทีีBมคีวามเหมาะสม (Good 
employee and Suitability) 

• Workshop 2 : ฝึกปฏบิตัอิอกแบบเครื�องมอืในการประเมนิและคดัเลอืกพนกังานดาวเดน่  

สว่นที�  6  :  เทคนคิการวางแผนฝึกอบรมและพฒันาพนกังานดาวเดน่ (Star & Talents Training and 
Development Techniques)  

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

พฒันาพนกังาน  ดาวเดน่ระยะยาว  

สว่นที�  7  :  เทคนคิการรกัษาพนกังานดาวเดน่ใหอ้ยากอยูอ่ยากทํางานกบัองคก์ารนานๆ (Talents 
Retention Techniques) 

• หลักในการประเมนิผลการปฏบัิตงิาน (Performance Appraisal) 
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• หลักการจา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดกิารพนักงานดาวเดน่ (Compensation & Benefits for Talent) 
• วางแผนความกา้วหนา้ในอาชพี (Career Path) อย่างไร ใหต้อบโจทยอ์งคก์ร และโดนใจพนักงานดาว
เดน่ ? 

• วางแผนสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) อย่างไร ใหต้อบโจทยอ์งคก์ร และโดนใจพนักงานดาวเดน่ 
? 

• แนวทางการสรา้งความผูกพันตอ่องคก์รของพนักงานดาวเดน่ (Talent Engagement) 
• Workshop 4 : ฝึกปฏบิตัอิอกแบบการรกัษาพนกังานดาวเดน่ใหอ้ยากอยูอ่ยากทํางานกบั

องคก์าร  

สว่นที�  8  :  เทคนคิการจงูใจและใชศ้กัยภาพพนกังานดาวเดน่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ สําหรบัผูบ้รหิาร 

และหวัหนา้งาน  

• แนวทางในการสรา้งแรงจูงใจและบรหิารพนักงานดาวเดน่ใหเ้หมาะสมกับ Career Path และ Succession 
Plan 

• การใชศ้กัยภาพของพนักงานดาวเดน่ใหส้รา้งมลูคา่เพิBม ดว้ยการหมุนเวยีนสบัเปลีBยนหนา้ทีBงาน 
(Rotation) 

• แนวทางการกําหนดขอบเขตหนา้ทีBงาน และมอบหมายงานใหช้ดัเจน (Job Description and 
Assignments) 

• แนวทางการตดิตามงานพนักงานดาวเดน่อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
• แนวทางการมอบหมายใหเ้ป็นพีBเลี_ยงพนักงานอืBน (Mentor) 
• การเปิดโอกาสใหพ้นักงานดาวเดน่มสีว่นรว่มในการบรหิาร (Participation Management) 
• แนวทางการชืBนชมพนักงานดาวเดน่เชงิบวก (Positive 
Appreciation)                                                       

หลกัสตูรนีhเหมาะสมสาํหรบั :  

เจา้ของกจิการ ผูบ้รหิารระดับสงู ผูจั้ดการสายงานหลัก ผูบ้รหิารสายงานทรัพยากรมนุษย ์หัวหนา้แผนกพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์และเจา้หนา้ทีB HRD   

วธิกีารในการเรยีนรู ้: 

o การบรรยาย (Lecture)  ในรปูแบบการเรยีนรูข้องผูใ้หญ ่(Adult Learning) ที�มกีารระดมความคดิ
แบบ  มสีว่นรว่มระหวา่งฝึกอบรม (Participative Techniques) 

o การทํากจิกรรมกลุม่ (Workshop) เชงิปฏบิตักิาร ที�สามารถนําไปใชง้านเป็นรปูธรรมหลงัอบรมเสร็จ
สิhน 

o การแบง่กลุม่เพื�อระดมความคดิ (Brain Strom) กระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลีBยนความเห็น (Discussion) 
เรยีนรูซ้ ึBงกนัและกนั และการนําเสนอความคดิเห็น 

o การตอบขอ้ซกัถาม : เพืBอสรา้งความเขา้ใจทีBชดัเจน และกระตุน้ผูเ้รยีนรูใ้หค้ดิตาม 
 
 

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

ราคาคา่อบรม / หลกัสูตร / ทา่น 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

1 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,600.00 252.00 108.00 3,744.00 3,852.00 
3 3,000.00 210.00 90.00 3,120.00 3,210.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังนี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีB 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีB 014-2-63503-8 

          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืBอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืBอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 
3.  หกั ณ ทีBจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีBไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา, พนักงาน,หลกัสตูร, กลยทุธก์ารบรหิารพนักงานทีBมคีวามสามารถสงู,Talent,Management,Career  


