[Pick the date]

[ON BOARDING]

หล ักสูตร "On Boarding Program
โปรแกรมการร ับขว ัญพน ักงานใหม่มากกว่า...การปฐมนิเทศ"
(On Boarding Program)
ว ันที่ 17 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมอไร้ซ

หล ักการ/เหตุผล
จากการเดินทางของกาลเวลากับการเปลีย
่ นผ่านของ”คน” ในแต่ละ ยุคสมัย จึงส่งผลกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ในยุค
ปั จจุบน
ั ต ้อง “เผชิญกับความท ้าทาย” ต่าง ๆ ทีไ่ ม่เหมือนเดิม ไม่วา่ จะเป็ น “การสรรหา” จนถึง”การรักษา” เพราะคนรุน
่ ใหม่
ทีผ
่ า่ นการคัดเลือกเข ้าแต่กลับ อยูไ่ ม่นาน ดังนัน
้ ฝ่ าย HR จึงต ้องเป็ น “กัปตันเรือ” ในการขับเคลือ
่ น”ทรัพยากรบุคคล” ให ้
เขา รักและผูกพัน เมือ
่ เขา”ก ้าวเข ้ามา” แล ้ว ก็อยากให ้ อยูก
่ น
ั นานๆ มาช่วยกัน “ขับเคลือ
่ นองค์กร ให ้ก ้าวไปข ้างหน ้า
ด ้วยกัน

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร
•

เปิ ดมุมมองใหม่เชงิ กลยุทธ์กับ “การต ้อนรับ” พนั กงานใหม่ นอกจาก “การปฐมนิเทศพนั กงาน” ยังมี
กระบวนการอืน
่ ๆ อีกด ้วย

•

เรียนรู ้หลักการและวิธก
ี าร “จัดทําโปรแกรมรับขวัญพนั กงานใหม่”
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้ หาของหล ักสูตร
รายละเอียดเนือ
•

มุมมองของการบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วงเปลีย
่ นผ่าน ระหว่าง “คน” กับ “ยุคสมัยประกอบด ้วย
o 1. พฤติกรรมของ”คนรุน
่ ใหม่” New Gen ในมุมมองต่าง ๆ
 มุมมององค์กรทีท
่ ํางานด ้วย
 มุมมองบริหารคนขององค์กร
 มุมมองการทํางานกับผู ้อืน
่
 มุมมองการใช ้ชีวต
ิ

อะไรและอย่างไรกับบทบาทของฝ่ าย HR เพือ
่ ให ้”บุคลากร” รักและอยูท
่ ํางานกับองค์กรยาวนาน
•
•

•

ความเหมือนทีแ
่ ตกต่างระหว่าง “การปฐมนิเทศพนั กงาน กับ โปรแกรมรับขวัญพนั กงานใหม่
3(esc) ยุทธศาสตร์เป้าหมายในการจ ัดทํา “โปรแกรมร ับขว ัญพน ักงานใหม่” ของฝาย HR
o 1. 3e : เพือ
่ สอดรับกับ “ความคาดหวัง-ประสบการณ์-ประจักษ์ แจ ้ง สําหรับ”พนั กงานใหม่”
o 2. 3s : เพือ
่ ให ้”พนักงานใหม่” เริม
่ งาน-ทําต่อ-ปากบอก
่
ื
o 3. 3c : เพือ
่ ให ้ฝ่ าย HR สอสาร – สร ้างคุณค่า-ภาพลักษณ์
4 ผู ้เกีย
่ วข ้องในการจัดทํา “โปรแกรมรับขวัญพนั กงานใหม่” ให ้สําเร็จ
o 1. ผู ้บริหารระดับสูง
o 2. ฝ่ าย HR
o 3. ฝายงาน
o 4. ฝ่ ายงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง

ํ เร็ จ
แผนงาน (On Boarding Action Plan) : ทําอะไร ทําอย่างไรให้”แผนงาน” ประสบความสา
ี งสะท้อน” จาก พน ักงานใหม่
เทคนิคการได้ร ับ “เสย
1. การทํา Focus Group
2. การทํา After Staff Probation Interview
3. การทํา Staff Opinion Box
ั ้ นํ า
• ตัวอย่างและแนวทางการทํา “โปรแกรมรับขวัญพนั กงานใหม่” จากองค์กรชน
• ถามตอบประเด็นปั ญหา

อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี (แนบไฟล์ ประวัต)ิ
การศึกษา
• ปริ ญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริ ญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสบการณ์ ทาํ งาน
• ผู้อํานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริ ษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
• ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม่ บริษัท ทีซีซี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
• ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครื อโอสถสภา
• ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านการตลาด การขาย และการบริ การ และทรัพยากรบุคคล
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จํานวนผู้เข้ าอบรม

20 คน


อัตราค่าลงทะเบียน/ท่าน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ราคาสุทธิ

ั
ค่าสมมนากรณี
ชําระหน้างาน
ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

3,500

245

(105)

3,640

Early Bird ชําระล่วงหน้า

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110-496
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-6183752
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
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