บริษัท โชเซ่น เดอะ เบสท์ จำกัด
เลขที่ 89/71 ซ.เทียนทะเล 20 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แสมดา บางขุนเทียน กทม. 10150
Mobile: 063-846-6405, E-mail: info@chosenthebest.com, www.chosenthebest.com

รำยละเอียดโครงกำรฝึกอบรม
เทคนิคกำรบริหำรพนักงำนดำวเด่นและแผนทดแทนตำแหน่งงำน
(Talent Management & Succession Planning)
ปั จจัยแห่งความสาเร็จในยุคปั จจุบนั ไม่ได้พิจารณากันที่องค์กรใดมี
ทุนหรือเทคโนโลยีมากกว่ากัน แต่ปัจจัยสาคัญอยู่ท่คี ณ
ุ ภาพของคนในองค์กร
โดยเฉพาะองค์กรใดที่มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มพนักงานดาว
เด่น (Talent Management) ให้สามารถปลดล๊อคศักยภาพของตนเอง และ
ดึง ศัก ยภาพที่ซ่ อ นเร้น อยู่มาใช้ได้เต็ มขี ดความสามารถ รวมทั้ง สามารถ
กระตุน้ จูงใจและรักษาให้พนักงานดาวเด่นอยู่เป็ นกาลังสาคัญและยินดีท่ีจะ
เติบโตไปพร้อมกับองค์กร (Loyalty) ถือเป็ นกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
การได้เปรียบเชิงแข่งขัน เป็ นเรื่องที่องค์กรจะละเลยไม่ได้
ดังนัน้ จึงเป็ นภารกิจสาคัญที่ผบู้ ริหารจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการที่
จะธารงรักษาพนักงานดาวเด่น ที่เรียกได้ว่าเป็ นยอดหัวกระทิ ที่พร้อมจะเป็ น
ผู้บ ริ ห ารระดั บ สู ง (Top Executive) หรื อ ผู้น าองค์ก รในอนาคต (Future
leader) ให้อยู่กับองค์กรและเจริญเติบโตในหน้าที่การงานพร้อมไปกับ การ
วางแผนด้านสายความก้าวหน้า ตลอดจนเสริมความรูแ้ ละทักษะให้กับยอด
หัวกระทิเหล่านัน้ ให้มีความพร้อมและมีความภักดี (Loyalty) ต่อองค์กร ไม่
คิดหนีไปไหนง่าย ๆ

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รบั

วิทยำกร
ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

1. ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด และฝึกปฏิบัติกระบวนการจัดทา
Talent Management และ Succession Plan
2. ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด และสามารถจัดแผนกลยุทธ์ด้านการ
พั ฒ นาและการรั ก ษาพนั ก งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ Talent Management ที่
องค์กรต้องการ
3. ผู ้ เ ข้ า สั ม มนาจะได้ ท ราบเทคนิ คการบริ หารและกระตุ้ น จู งใจกลุ่ม
พนั ก งานดาวเด่ น สามารถปลดล๊ อ คศัก ยภาพของตนเอง และสามารถดึง
ศักยภาพออกมาใช้ได้เต็มขีดความสามารถ
4. ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด กระบวนการในการสร้างและพัฒนา
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้นาสาหรับองค์กร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นารุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรนี้เหมำะสำหรับ
ผู้บริหาร / ผูจ้ ัดการ / หัวหน้างาน

เพื่อประสิทธิภำพในกำรฝึกอบรม
จานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน
30 คน/รุ่น
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รำยละเอียดหัวข้อกำรฝึกอบรม
การออกแบบหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างานเกิดจากการศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหาร จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวน าเสนอหลักสูตรให้มี
สาระสาคัญครอบคลุมเรื่องหลักๆที่จาเป็นต่อการบริหารพนักงานดาวเด่นและการจัดทาแผนทดแทนตาแหน่งงาน ประกอบด้วยหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
No.

Topic

Objective

Key Content

1

ผู้บริหำรกับแนวคิดกำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
สมัยใหม่

เพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของการ เรียนรูห้ ัวข้อ ผู้บริหำรยุคใหม่กับกำร
บริหารจัดการคนในโลกยุคของ
บริหำรคนเชิงกลยุทธ์
การเปลีย่ นแปลงที่องค์กรคาดหวัง o ความท้าทายในการบริหารและ
จากผู้บริหารสายงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กร
กาลังเผชิญอยู่
o CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์กร
ประสิทธิภาพสูง
o บทบาทของผู้บริหารกับการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สมัยใหม่

2

แนวคิดและกระบวนกำรวำง
ระบบบริหำรพนักงำนดำวเด่น

เพื่อเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารพนักงานดาวเด่น และ
กระบวนการวางระบบบริหาร
พนักงานดาวเด่น

3

กำรบริหำรสำยอำชีพและกำร
เพื่อเรียนรู้กระบวนการในการ
บริหำรพนักงำนดำวเด่นในองค์กร บริหารพนักงานดาวเด่นและจัดทา
แผนทดแทนตาแหน่งงานสาคัญ

เรียนรูห้ ัวข้อ แนวคิดและฝึกทักษะกำร
วำงระบบบริหำรพนักงำนดำวเด่น
o ทาไมต้องบริหารพนักงานดาว
เด่น?
o การบริหารพนักงานดาวเด่นคือ
อะไร?
o ขั้นตอนและแนวทางการวาง
ระบบบริหารพนักงานดาวเด่นให้
ประสบความสาเร็จ
o กระบวนการวิ เ คราะห์ แ ละหา
ความต้ อ งการขององค์ ก รเรื ่ อ ง
Talent Management
o การจัดทาเครื่องมือและตัวอย่าง
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น
พนั ก งานเป็ น กลุ ่ ม Talent และ
กลุ่มต่างๆ
o การจั ด ท าแผนพั ฒ นา และการ
รั ก ษาพนั ก งานที ่ ส อดคล้ อ งกั บ
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แผน Talent Management ของ
องค์กร
o การจั ด ท าแผนและตั ว อย่ า ง
แผนการดู แ ลและติ ด ตามความ
คื บ หน้ า พนั ก งานกลุ ่ ม Talent
เป็นรายบุคคล
o การวัดและประเมินผล ตลอดจน
แนวโน้ ม ในการบริ ห ารจั ด การ
เกี่ยวกับ Talent Management
o กระบวนการจัดท า Succession
Plan และตั ว อย่ า ง Succession
Plan ที่สอดคล้องกับแผน Talent
Management ขององค์กร
o
4

เทคนิคกำรรักษำ ดูแลและจูงใจ
กลุ่มพนักงำนดำวเด่น

เรียนรูเ้ ทคนิคการรักษา ดูแลและ
จูงใจกลุ่มพนักงานดาวเด่น

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติหัวข้อ เทคนิคกำร
รักษำ ดูแลและจูงใจกลุ่มพนักงำนดำว
เด่น
o เทคนิ ค การรั ก ษา ดู แ ล และ
กระตุ้นจูงใจพนักงานดาวเด่นใน
สถานการณ์ต่างๆ ? ให้ได้ใจ เกิน
100

ความเชื่อเดิมๆ เกี่ยวกับการ
โน้มน้าวและสร้างขวัญ
กาลังใจพนักงาน
เทคนิคการรักษาและจูงใจ
พนักงานดาวเด่น ที่มีความ
มั่นใจในตนเองสูง
เทคนิคการรักษาและจูงใจ
พนักงานดาวเด่น ที่ไม่เคย
ผิดพลาด
เทคนิคการรักษาและจูงใจ
พนักงานดาวเด่น ที่กาลังขาด
กาลังใจ

รูปแบบกำรฝึกอบรม
บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ
การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop
ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion

30%
30%
40%
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ระยะเวลำฝึกอบรม
1 วัน
เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกหลักสูตรนี้
ผู้ผ่านการอบรมได้ทราบแนวคิด และกระบวนการจัดทา Talent Management และ Succession Plan
ผู้ผ่านการอบรมสามารถจัดแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและการรักษาพนักงานให้สอดคล้องกับ Talent Management
ที่องค์กรต้องการ
ผู้ผ่านการอบรมสามารถบริหารและกระตุ้นจูงใจกลุ่มพนักงานดาวเด่น สามารถปลดล๊อคศักยภาพของตนเอง และ
สามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ได้เต็มขีดความสามารถ

หมำยเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม
********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ำมคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405
Line : chosenthebest
E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป
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