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หลกัสตูร "โปรแกรมการรบัขวญัพนกังานใหมม่ากกวา่...การปฐมนเิทศ" 

(On Boarding Program) 

วนัที ่15 มถินุายน 2561 

เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมเซนตเ์จมส ์

หลกัการ/เหตผุล 
• จากการเดนิทางของกาลเวลากบัการเปลีย่นผา่นของ”คน” ในแตล่ะ ยคุสมยั จงึสง่ผลกบัการบรหิารทรัพยากร

บคุคล 

ในยคุปัจจบุนัตอ้ง “เผชญิกบัความทา้ทาย” ตา่ง ๆ ทีไ่มเ่หมอืนเดมิ ไมว่า่จะเป็น “การสรรหา” จนถงึ”การรักษา” เพราะ
คนรุน่ใหมท่ีผ่า่นการคดัเลอืกเขา้แตก่ลับ อยูไ่มน่าน ดังนัน้ ฝ่าย HR จงึตอ้งเป็น “กปัตันเรอื” ในการขบัเคลือ่น”
ทรัพยากรบคุคล” ใหเ้ขา รักและผกูพัน เมือ่เขา”กา้วเขา้มา” แลว้ ก็อยากให ้อยูก่นันานๆ มาชว่ยกนั “ขบัเคลือ่นองคก์ร 
ใหก้า้วไปขา้งหนา้ดว้ยกนั 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

• เปิดมมุมองใหมเ่ชงิกลยทุธก์ับ “การตอ้นรับ” พนักงานใหม ่นอกจาก “การปฐมนเิทศพนักงาน” ยังมี
กระบวนการอืน่ ๆ อกีดว้ย 

• เรยีนรูห้ลักการและวธิกีาร “จัดทําโปรแกรมรับขวญัพนักงานใหม”่ 

รายละเอยีดเนือ้หาของหลกัสตูร 

• มมุมองของการบรหิารทรัพยากรบคุคลในชว่งเปลีย่นผา่น ระหวา่ง “คน” กบั “ยคุสมยัประกอบดว้ย 
o 1. พฤตกิรรมของ”คนรุน่ใหม”่ New Gen ในมมุมองตา่ง ๆ 

 มมุมององคก์รทีทํ่างานดว้ย 
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 มมุมองบรหิารคนขององคก์ร 
 มมุมองการทํางานกบัผูอ้ ืน่ 
 มมุมองการใชช้วีติ 

อะไรและอยา่งไรกบับทบาทของฝ่าย HR เพือ่ให”้บคุลากร” รักและอยูทํ่างานกบัองคก์รยาวนาน 

• ความเหมอืนทีแ่ตกตา่งระหวา่ง “การปฐมนเิทศพนักงาน กับ โปรแกรมรับขวัญพนักงานใหม ่

 

• 3(esc) ยทุธศาสตรเ์ป้าหมายในการจดัทํา “โปรแกรมรบัขวญัพนกังานใหม”่ ของฝาย HR 
o 1.  3e : เพือ่สอดรับกับ “ความคาดหวงั-ประสบการณ์-ประจักษ์แจง้ สําหรับ”พนักงานใหม”่ 
o 2. 3s : เพือ่ให”้พนักงานใหม”่ เริม่งาน-ทําตอ่-ปากบอก 
o 3. 3c : เพือ่ใหฝ่้าย HR สือ่สาร – สรา้งคณุคา่-ภาพลักษณ์ 

• 4 ผูเ้กีย่วขอ้งในการจัดทํา “โปรแกรมรับขวญัพนักงานใหม”่ ใหส้ําเร็จ 
o 1. ผูบ้รหิารระดับสงู 
o 2. ฝ่าย HR 
o 3. ฝายงาน 
o 4. ฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

แผนงาน (On Boarding Action Plan) : ทําอะไร ทําอยา่งไรให”้แผนงาน” ประสบความสาํเร็จ 

เทคนคิการไดร้บั “เสยีงสะทอ้น” จาก พนกังานใหม ่ 

1. การทํา Focus Group  
2. การทํา After Staff Probation Interview 
3. การทํา Staff Opinion Box  
• ตัวอยา่งและแนวทางการทํา “โปรแกรมรับขวญัพนักงานใหม”่ จากองคก์รชัน้นํา 
• ถามตอบประเด็นปัญหา 

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (แนบไฟล์ประวัต)ิ 

การศึกษา 
• ปริญญาโท จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสบการณ์ทาํงาน 
• ผู้ อํานวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  
• ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
• ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา 
• ท่ีปรึกษาและวิทยากรด้านการตลาด การขาย และการบริการ และทรัพยากรบคุคล 
 

จาํนวนผู้เข้าอบรม  20  คน 
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 อัตราคา่ลงทะเบยีน/ทา่น 

    (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3% ราคาสทุธ ิ

   คา่สมัมนากรณีชําระหนา้งาน 
ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

    Early Bird ชําระลว่งหนา้ 3,500 245 (105) 3,640 

 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109  เลขที ่029-7110-496 

           
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-6183752 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
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