ปฏิบัติตนอย่ างไร….ให้ เป็ นพนักงานดาวเด่ น (Talented People) ตอน เทคนิคการเขียนโครงการบริหารและ
พัฒนาพนักงานดาวเด่ น (1)

บทความโดย : อาภรณ์ ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

บทความนี ผ้ ้ ูเ ขี ย นได้ น าเสนอแนวทางการเขี ย นโครงการเพื่ อ การบริ ห ารและพัฒ นาดาวเด่น ซึ่ง ก่ อ นที่ จ ะ
ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดาวเด่นในบริ ษัท สิง่ แรกที่จะต้ องปฏิบตั ิที่ถือว่าเป็ นขันตอนหรื
้
อหัวใจสาคัญในการ
ทางานนัน่ ก็คือ การเขียนโครงการ โดยมีหวั ข้ อหรื อประเด็นหลักที่สาคัญ ได้ แก่
1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยสภาวะการแข่ง ขัน ทางด้ า นธุ ร กิ จ ที่ เ พิ่ ม สูง ขึน้ ในปั จ จุบัน พนัก งานเป็ น ปั จ จัย หนึ่ง ที่ มี ค วามสาคัญ ต่ อ
ความสาเร็ จขององค์กรเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพนักงานที่มีฝีมือหรื อเป็ นดาวเด่นขององค์กร (Star) หรื อที่เรี ยกว่า Talent
ซึง่ เป็ นพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี (High Performance) และมีศกั ยภาพสูง (High Potential) ที่เป็ นบุคลากรสาคัญที่
องค์กรต่างๆ ต่างพยายามหาวิธีการเพื่อจูงใจ รักษา และแย่งชิงตัวพนักงานกลุม่ ดังกล่าวไว้ เนื่องจากพนักงานกลุม่ นี ้จะ
สามารถน าความรู้ และทัก ษะที่ มี อ ยู่ ม าใช้ เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาองค์ ก รให้ ดี ยิ่ ง ขึ น้ รวมถึ ง การเป็ น ผู้น าการ
เปลีย่ นแปลง (Change Agent) ในด้ านต่าง ๆ มาสูอ่ งค์กรของตน
บริ ษัท xxxxx เป็ นอีกองค์กรหนึง่ ที่มีความต้ องการและคาดหวังให้ พนักงานในบริ ษัทนาความรู้และความสามารถ
ที่มีมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมถึงความพยายามที่จะพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานให้ เป็ น
พนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิดีเด่น หรื อเป็ น Talent ของบริ ษัท ตลอดจนความพยายามที่จะจูงใจและรักษาพนักงานที่มี
ผลงานดีให้ มีความรู้ สึกผูกพันและมีความปรารถนาที่จะอุทิศตนในการทางานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของบริ ษัท
โดยรวม และด้ วยเหตุนี ้ ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์จึงเห็นความสาคัญในการบริ หารและพัฒนาพนักงานที่จดั ได้ ว่าเป็ น Talent
ของบริ ษัท ดังนันฝ่
้ ายทรัพยากรมนุษย์จึงขอนาเสนอ “โครงการบริ หารและพัฒนาพนักงานที่มีศกั ยภาพสูง ” รวมถึงการขอ
อนุมตั ิงบประมาณสาหรับโครงการดังกล่าว ประจาปี 25xx
2. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
„
เพื่อรักษาพนักงานที่มศี กั ยภาพสูงให้ ทางานอยูก่ บั บริ ษัทและสร้ างผู้นารุ่นใหม่ (Young Executives) ให้ กบั
บริ ษัท
„

เพื่อใช้ ศกั ยภาพของพนักงานเหล่านันในการเป็
้
นผู้นาการเปลีย่ นแปลง (Change Agent) ให้ กบั องค์กร

„

เพื่อให้ พนักงานทีม่ ีศกั ยภาพสูง ใช้ ศกั ยภาพของตนดาเนินการให้ เป้าหมายทางธุรกิจ (Corporate Goals)
และแผนธุรกิจขององค์กรให้ ประสบผลสาเร็ จ

„

เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจให้ พนักงานทีม่ ีศกั ยภาพและเป็ นตัวแบบ (Model) ในการทางานที่ดใี ห้ กบั
พนักงานโดยทัว่ ไปขององค์กร

3. ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
“โครงการบริ หารและพัฒนาพนักงานที่มศี กั ยภาพสูง” โดยมีขนตอนหลั
ั้
กๆ ได้ แก่
3.1 ระบุพนักงานทีม่ ีศกั ยภาพสูงขององค์กร (เดือนมกราคม ‟ กุมภาพันธ์ 25xx)
„

กลุม่ เป้าหมาย - เป็ นพนักงานประจารายเดือนตังแต่
้ ระดับระดับปฏิบตั ิการถึงระดับริ หารที่อยูใ่ นสายงาน
ขายและการตลาด รวมทังสายงานผลิ
้
ต

„

การคัดเลือก - ผู้บงั คับบัญชาสูงสุดของสายงานขายและการตลาด และสายงานผลิต เสนอรายชื่อพนักงาน
ต่อคณะกรรมการของบริ ษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
 มีผลการประเมินผลการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม 3 ปี ตดิ ต่อกัน นับจากผลการปฏิบตั ิงานปี 25xx
 มีระดับศักยภาพ (Potential) ในการปฏิบตั ิงานทังงานในปั
้
จจุบนั และงานที่คาดว่าจะมอบหมายต่อไปอยูใ่ น
ระดับสูง
 เป็ นผู้ได้ รับการยอมรับทังจากเพื
้
อ่ นพนักงาน หัวหน้ า และลูกค้ าว่าเป็ นผู้ที่มีผลการทางานและความ
ประพฤติที่ดี
 เป็ นผู้ที่มีทศั นคติทมี่ ีตอ่ องค์กร หัวหน้ างาน เพื่อนร่วมงาน ลักษณะงาน และปั จจัยด้ านอื่น ๆ ในทางบวก
(Positive Thinking)
 ไม่เคยถูกลงโทษ หรื อ สร้ างความเสียหายใด ๆ ให้ กบั องค์กร

„

การพิจารณาตัดสินพนักงานที่เป็ น Talent ของบริ ษัท

บริ ษัทจะแต่งตังคณะกรรมการเพื
้
อ่ พิจารณาตัดสินพนักงานที่เข้ า “โครงการบริ หารและพัฒนาพนักงานที่มีศกั ยภาพสูง”
ซึง่ มีองค์ประกอบของคณะกรรมการดังต่อไปนี ้ ดังต่อไปนี ้


ประธานบริ ษัท



ผู้อานวยการของสายงานขายและการตลาด และสายงานผลิต



ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

ในบทความฉบับหน้ า จะกล่าวถึงขันตอนการวิ
้
เคราะห์หาสิ่งที่ควรปรับปรุ ง การพัฒนา และการให้ ผลตอบแทน
แก่พนักงานดาวเด่นหรื อพนักงานที่มีศกั ยภาพในการทางานสูงต่อไป โปรดติดตามอ่านต่อในบทความฉบับหน้ า

