NETWORK TRAINING CENTER (NTC)

Strategic Talent Management for Organizational Excellence
การบริหารจ ัดการคนเก่งเชงิ กลยุทธ์
ระยะเวลาการอบรม: 2 วัน
หล ักการและเหตุผล
สภาพแวดล อ
้ มในการแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิจ มีก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ตลอดเวลา รวมถึง ความ
หลากหลายต่างๆทีเ่ กิดขึน
้ ทาให ้ความคาดหวังขององค์กรทีม
่ ต
ี ่อเป้ าหมายสูงขึน
้ ตามไปด ้วย การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ถอ
ื เป็ นเรือ
่ งทีส
่ าคัญ ปั จจุบันพบว่าองค์กรทีป
่ ระสบความสาเร็จต ้องมีบุคลากรที่
เรียกว่า “คนเก่ง (Talent)” เป็ นผู ้ทีข
่ ับเคลือ
่ นองค์กรไปถึงเป้ าหมายทีท
่ ้าทายได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ดั งนั น
้ องค์ก รทีต
่ ้องการสร ้างความได ้เปรียบเชิงการแข่งขันจึงต ้องเพิม
่ ศักยภาพของทรัพยากร
มนุ ษย์ จึงอาจกล่า วได ้ว่าการพัฒนาทั กษะขีด ความสามารถของทรั พยากรมนุ ษย์นัน
้ จะสัมพั นธ์กับ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันและเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริบทในเรือ
่ งการบริหารคน
เก่ง (Talent Management) เป็ นเรือ
่ งทีอ
่ งค์กรสมัยใหม่ให ้ความสาคัญและเห็ นคุณค่าเพราะถือเป็ น
กุญแจหลักทีท
่ าให ้องค์กรอยูร่ อดได ้อย่างยัง่ ยืนในยุคแห่งความเปลีย
่ นแปลง
่
คนเก่งในแต่ละองค์กรจะมีลักษณะทีไ่ ม่เหมือนกัน ขึน
้ อยู่กับลักษณะธุรกิจ ทิศทาง ความคิดความเชือ
การกาหนดกลยุทธ์ และการวางแผนในการบริหาร Talent ให ้สอดคล ้องกับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร
การสร ้างคนเก่งและสร ้างระบบการบริหารคนเก่งไม่จาเป็ นต ้องเป็ นโครงการใหญ่หรือใช ้ในองค์กรขนาด
ใหญ่เท่านัน
้ ไม่วา่ องค์กรขนาดใดก็สามารถเริม
่ สร ้างผลสาเร็จเชิงธุรกิจขององค์กรในระยะยาวได ้ โดยเริม
่
จากความรู ้ความเข ้าใจของผู ้บริหารในเรือ
่ งของการบริหาร Talent
ว ัตถุประสงค์






เพือ
่ ให ้หัวหน ้างานได ้เรียนรู ้ถึงความสาคัญของการบริหาร Talent
สามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปประยุกต์ใช ้เพือ
่ ให ้การทางานมีประสิทธิภาพสูงขึน
้
พัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร Talent ได ้อย่างเป็ นระบบมากขึน
้
นาวิธบ
ี ริหาร Talent มาปรับใช ้กับการบริหารผลงานของผู ้ใต ้บังคับบัญชาและทีมงานได ้อย่างมี
ประสิทธิผล
แลกเปลีย
่ นความรู ้และประสบการณ์ระหว่างกัน ทาให ้เกิดมุมมองใหม่ๆ

รูปแบบการฝึ กอบรม




บรรยาย อภิปราย
แลกเปลีย
่ นประสบการณ์
ึ ษา กิจกรรมการเรียนรู ้
Workshop กรณีศก

กลุม
่ เป้าหมาย
ผู ้บังคับบัญชาหรือหัวหน ้างานและปฏิบต
ั งิ านด ้าน HR

Page 1 of 2

NETWORK TRAINING CENTER CO.,LTD. (NTC) | www.trainingcenter.co.th

Call us today 0-2634-7993-4

177/1 BUI Bldg., 14th Fl., Unit 1, 3 & 4, Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok, THAILAND | Email: sales@trainingcenter.co.th

NETWORK TRAINING CENTER (NTC)
้ หาของหล ักสูตร
เนือ
สว่ นที่ 1 การบริหารคนเก่งก ับการพ ัฒนาขีดความสามารถองค์กร


Current Trends in Global Workforce & Talent Acquisition in AEC 2016



ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management Systems) กับ ระบบการ
บริหารคนเก่ง (Talent Management Systems)



่ มโยง Talent Acquisition to HR Strategies & Overall Business
เชือ



วัฒนธรรมองค์กรกับการบริหาร Talent

สว่ นที่ 2 วิธก
ี ารและการกาหนดกลยุทธ์บริหาร Talent ให้ตอบโจทย์องค์กร


ปั จจัยหลักทีม
่ ค
ี วามสาคัญต่อการบริหาร Talent ในองค์กร



แนวการสร ้างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งให ้สัมพันธ์กบ
ั กลยุทธ์องค์กร (Road Map)



ต่อยอดแผนกลยุทธ์การบริหาร Talent กับแผนงานกลยุทธ์หลักในสายงาน



ึ ษา)
ออกแบบทักษะความสามารถของTalent ทีอ
่ งค์กรคาดหวัง (ตัวอย่างจากกรณีศก



รูปแบบเกณฑ์ในการคัดเลือกเพือ
่ นาไปใช ้บริหาร Talent



แนวทางการสร ้างแผนพัฒนา Talent ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ



การบริหาร Talent กับการบริหารผลงาน



การบริหาร Talent กับการพัฒนาภาวะผู ้นา



ประเด็นทีต
่ ้องพิจารณาและแนวทางแก ้ไข



ความสาคัญของการพัฒนาสายอาชีพ กับการบริหาร Talent

่ ลล ัพธ์ (Result and Controlling)
สว่ นที่ 3 การควบคุมเพือ
่ มุง
่ สูผ


รูปแบบการประเมินผลลัพธ์



การติดตามผลและเสริมแรง



ความสาเร็จและความล ้มเหลวของการบริหาร Talent



ตัวอย่างเครือ
่ งมือทีน
่ ่าสนใจ



ึ ษาทีน
้ นาและงานวิจัย)
กรณีศก
่ ่าสนใจ (องค์กรชัน
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