ปฏิบัตติ นอย่ างไร….ให้ เป็ นพนักงานดาวเด่ น (Talented People) ตอน เทคนิคการเขียนโครงการ
บริหารและพัฒนาพนักงานดาวเด่ น (2)

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

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ ว เราได้ พดู คุยกันถึงการเขียนโครงการบริ หารและพัฒนาพนักงานดาวเด่น ในส่วนของหลักการ
เหตุผล วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ รวมถึงขันตอนการด
้
าเนินงานไปบ้ างแล้ ว สัปดาห์จะกล่าวถึงประเด็น
ที่ควรจะนาเสนอในโครงการที่จะต้ องส่งมอบให้ ผ้ บู ริ หารพิจารณา ดังต่อไปนี ้ 3 ขันตอนการด
้
าเนินงาน (ต่อ)
3.2 นักงานทีม่ ีศกั ยภาพสูง (เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 25xx)
การวิเคราะห์ความสามารถที่ควรพัฒนาของพนักงานที่มีศกั ยภาพสูงนันจะด
้ าเนินการตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
• การสัมภาษณ์ผ้ บู งั คับบัญชาโดยตรงของพนักงานที่มีศกั ยภาพสูงเกี่ยวกับสิ่งที่เป็ นจุดแข็ง (Strength) และจุดที่
จะต้ องปรับปรุงหรื อจุดอ่อน (Area of Improvement/Weakness) โดยฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
• การใช้ แบบประเมินศักยภาพของพนักงานบนพื ้นฐานของความสามารถ หรื อ Competency เพื่อประเมินช่องว่าง
ความสามารถของพนักงานแต่ละคน (Competency Gap Assessment) โดยฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ หรื อบริ ษัทที่
ปรึกษาจะเป็ นผู้จดั ทาแบบประเมินดังกล่าว เพื่อแจกให้ กบั พนักงานประเมินตนเอง และผู้บงั คับบัญชาโดยตรง
ประเมินพนักงานตามแนวคิดของการประเมินแบบ 180 องศา
3.3 พัฒนาพนักงานศักยภาพสูง (เดือนมีนาคม – กันยายน 25xx) จะแบ่งออกได้ 3 ช่วง ดังต่อไปนี ้
ช่ วงที่ 1 : Team Synergy: 3 วัน 2 คืน (เดือนมีนาคม – เมษายน 25xx)
เพื่อสร้ างความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกับให้ กบั พนักงานที่มีศกั ยภาพสูง ได้ ร้ ูจกั คุ้นเคยระหว่างกันเอง และระหว่างพนักงานที่
มีศกั ยภาพสูงกับผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท อีกทังเป็
้ นการสือ่ สารความเข้ าใจถึงการจัดโครงการ รวมทังเสริ
้ มสร้ างทักษะ
การทางานร่วมกันเป็ นทีม การแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า ความคิดสร้ างสรรค์ และการวิเคราะห์ปัญหาได้

ช่ วงที่ 2 : Business Planning & Management Skills Development (เดือนพฤษภาคม – กันยายน 25xx)
เพื่อพัฒนาให้ พนักงานที่มีศกั ยภาพสูงมีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้ านการบริ หารจัดการ และการวาง กลยุทธ์
ระดับต้ นทังในภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิได้ รวมทังเป็
้ นการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับผู้บริ หารรุ่ นใหม่ต่อไปในอนาคต
(Young Executives)
ช่ วงที่ 3 : Individual Development : 7 เดือน (เดือนมีนาคม – กันยายน 25xx)
เพื่อให้ พนักงานที่มีศกั ยภาพแต่ละคน พัฒนาสิ่งที่ควรปรับปรุ งแก้ ไข (Weakness) ของพนักงานแต่ละคน โดยการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ในช่วง 7 เดือนนับตังแต่
้ เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน
25xx โดยวิธีการและช่วงเวลากาหนดภายหลังจากการจัดทาการวิเคราะห์และประเมินสิง่ ที่ควรพัฒนาเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว
3.4 ให้ ผลตอบแทนและตรวจสอบโครงการ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 25xx)
ภายหลังจากที่โครงการสิ ้นสุดประมาณเดือนตุลาคม 25xx ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์จะทาการประเมินผลทังโครงการ
้
และพนักงานที่มีศกั ยภาพสูง (Talent) แต่ละบุคคล โดยพี่เลี ้ยง (Mentor) และผู้บริ หารระดับสูงจะเป็ นผู้ประเมิน เพื่อจะ
วางแผนในการพัฒนาพนักงานดังกล่าวต่อไป
การให้ ผลตอบแทนแก่พนักงานที่อยูใ่ นโครงการนี ้ควรให้ พิเศษและแตกต่างไปจากพนักงานปกติทวั่ ไป อาทิ การเงิน
เดือนอยู่ในระดับที่สงู เป็ นพิเศษ (15% ขึ ้นไป) โบนัสพิเศษ (4 เดือนขึ ้นไป) และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่บริ ษัทเห็นควร
รวมทังพนั
้ กงานที่มีศกั ยภาพสูงเหล่านี ้ ควรที่มีการปรับตาแหน่งโดยใช้ ระยะเวลารวดเร็ วกว่าปกติ (Fast Track) เพื่อสร้ าง
ขวัญและกาลังใจให้ กบั พนักงานกลุม่ นี ้ด้ วย
4 ทรัพยากรที่ต้องใช้
4.1 ด้ านกาลังคน
โครงการนี ้จะไม่สามารถประสบผลสาเร็ จได้ หากไม่ได้ รับความร่วมมือจาก
• CEO : ให้ ความสนับสนุนและพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณสาหรับโครงการดังกล่าว
• ผู้บริ หารระดับสูง : เป็ นวิทยากรและพี่เลี ้ยง (Mentor) ให้ กบั พนักงานที่มีศกั ยภาพสูง
• ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์: วางแผนจัดการ/พัฒนา ประเมินผล และติดตามผลการจัดโครงการดังกล่าว
• Line Manager : สนับสนุนและให้ ความร่วมมือในด้ านต่าง ๆ เพื่อให้ โครงการบรรลุผลสาเร็ จ

4.2 ด้ านงบประมาณ
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ใคร่ ขอเสนองบประมาณ สาหรับโครงการนี ้ คิดเป็ นงบประมาณค่าใช้ จ่ายทัง้ สิ ้นประมาณ
xxx,xxx บาท โดยจะครอบคลุมถึงค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการประเมินสิ่งที่พนักงานควรพัฒนาและปรับปรุ ง การจัดหลักสูตร
เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน ซึง่ มีพนักงานทังหมดที
้
่จะเข้ าโครงการนี ้ประมาณ 30 คน
ทังนี
้ ้งบประมาณดังกล่าวจะเป็ นส่วนหนึง่ ของงบประมาณฝึ กอบรมและพัฒนาประจาปี 25xx
5 ระยะเวลาดาเนินการ
ภายหลังจากที่ โครงการบริ หารและพัฒนาพนักงานที่มีศกั ยภาพสูง ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้บริ หารระดับสูงเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว ทางฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์จะดาเนินการตามช่วงเวลาที่ถกู กาหนดขึ ้นในขันตอนที
้
่ 3 และเมื่อสิ ้นสุดโครงการนี ้
แล้ วจะมีการประเมินผลโครงการต่อไป

