www.hrcenter.co.th

11

รุนที่
มอบวุฒิบัตร

การสรางความผูกพันในองคกร

ที่ HR ทําไดดวยตัวเอง

Employee Engagement in Practice
หลักการและเหตุผล

จากประสบการณจริงของวิทยากรในชวงวิกฤติชีวิตการ
ทํางานที่สหภาพแรงงานกวา 800 ชีวิตเตรียมลารายชื่อ
ขับไลออกจากตําแหนงผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
พนักงานจะไมใหความรวมมือในการทํางาน มีการ
ปลอยขาวจะหยุดประทวงจนวุนวาย พนักงานไมไววางใจ
บริษัท หรือฝายทรัพยากรบุคคล หรือผูบริหาร จนถึงขั้น
เจาของกิจการไมมั่นใจในการผลิต CEO ถึงขั้นออกปากวา
อาจจะมีการยายฐานการผลิตขามจังหวัดไปอีกสาขาหนึ่ง

ถาทานและองคกรของทานกําลังเผชิญกับปญหาหรือ
สถานการณเหลานี้ แตธุรกิจยังตองกาวเดินไปขางหนา
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา และพัฒนากลยุทธ
ในการแขงขันทางธุรกิจ ทานจะบริหารจัดการอยางไร ?

หลักสูตรนี้มีคําตอบกึ่งสูตรสําเร็จที่จะชวยทานสามารถ
สรางความผูกพันในองคกรไดดวยตนเอง โดยไมตองจาง
ที่ปรึกษา ที่วิทยากรสามารถพลิกสถานการณมาลอมรั้ว
หัวใจพนักงาน สรางความผูกพันพนักงานไดภายใน 3
เดือนและ Output ดาน Productivity เพิ่มขึ้น Complain
ลดลง Turn Over ลดลง ดัชนีความสุขพนักงานเพิ่มสูงขึ้น
ภายใน 6 เดือน
วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม อมารี บูเลอวารด (สุขุมวิท ซอย 5)

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
เจาของกิจการ
ผูบริหารระดับสูง
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
เจาหนาที่แรงงานสัมพันธ
และผูสนใจ
วิทยากร

อาจารยธนุเดช ธานี

ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ได
รับเชิญไปบรรยายในองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคกร
ธุรกิจชั้นนําหลายแหง จากประสบการณในการทํางานองคกร
ชั้นนํามากวา 24 ป อาทิเชน บริษัท เซาทอีสตเอเชี่ยนแพคเกจ
จิ่งแอนดแคนนิ่ง จํากัด, บริษัทในเครืออินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล,
บริษัท ยูโรเปยนฟูด จํากัด (มหาชน), บริษัทในเครือเจริญ
โภคภัณฑ, บริษัท คารเปท เมกเกอร (ปทท) จํากัด
ปจจุบัน Training and Consultant Director
People Development Center Co., Ltd.
และอดีตกรรมการบริหารฝายวิชาการสมาคม
การจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT)

อัตราคาอบรมทานละ

สมาชิก
3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท
บุคคลทั่วไป
4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 5 ต.ค. 2560 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม

วัตถุประสงค :

หัวขอสําคัญของการเรียนรู

เพื่อใหผูเขารับการอบรม
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด
และประโยชนของโครงการ
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการและแผนงานการสราง
ความสุขความผูกพันในองคกร
3. สามารถคนหาเหตุผลที่พนักงานอยาก
ทํางานกับบริษัทฯ
4. สามารถคนหาเหตุผลที่พนักงานอยาก
ลาออกจากบริษัทฯ
5. ใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการ

สวนที่ 1 : แนวคิดและความหมายของการสรางความผูกพันในองคกร

Case Study เรื่องเลาจากเหตุการณวิกฤตการทํางาน
สวนที่ 2 : สรางความผูกพันแลวพนักงาน/ฝายงาน/องคกรจะไดประโยชนอะไรบาง?

หวงโซแหงความสุข (Happy Chain)

4 มิติ กับการวัดผลการดําเนินงานทางธุรกิจ
สวนที่ 3 : Happy Workforce Engagement Management System สรางไดดวยตนเอง
สวนที่ 4 : 5 เครื่องมือในการสรางความรักความผูกพันแบบไทย ๆ

The Success Team Building

Happy Workplace

CSR

การบําบัดทุกขบํารุงสุข

สถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธ
สวนที่ 5 : กระบวนการสรางความผูกพันในองคกร

10 ขั้นตอนในการสรางความผูกพันในองคกรแบบงาย ๆ

Workshop 1 : การตรวจจับสัญญาณความผูกพันในองคกรดวย Employee Engagement Visual Awakening
สวนที่ 6 : การจัดทําแผนงานสรางความผูกพันในองคกร “สุขสรางได”

แนวทางในการนอมนําพระราชดํารัส “เขาใจ-เขาถึง-พัฒนา” มาใชงาน

ขั้นตอนการสรางแผนงานสุขสรางไดภายในองคกร (Easy Employee Engagement Plan) ดวย PDCA

Workshop2 : การนอมนําพระราชดํารัส “เขาใจ-เขาถึง-พัฒนา” มาจัดทําแผนงานสรางความผูกพันในองคกร
สวนที่ 7 : การสํารวจความผูกพันในองคกรแบบงาย ๆ

การลอมรั้วหัวใจของพนักงานกับผลลัพธทางธุรกิจขององคกร

ตัวอยางแบบสํารวจความผูกพันในองคกรแบบงาย ๆ (Employee Engagement Survey)
วิธีการเรียนรู
การบรรยายประกอบ Case Study การทํา Workshop การระดมความคิด และการนําเสนอ
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