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รุนที่
มอบวุฒิบัตร

ใหเกงและผูกพันกับองคกร
Employee Engagement &
Performance Development
หลักการและเหตุผล
หลังจากองคกรไดคัดกรองบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหวังขององคกรแลว การดูแลพนักงานใหม
ใหผานพนชวง 1 ปแรกไปเปนเรื่องที่มีความสําคัญและไมควรละเลยหรือมองขาม และหลังจากนั้น นับตั้งแต
ปแรกเปนตนไป ทําอยางไรองคกรจึงจะรักษาบุคลากรเหลานั้นไวใหอยูกับองคกรไปนาน ๆ ทําอยางไรองคกร
จึงจะพัฒนาพวกเขาเหลานั้นใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ สงมอบผลงานดีอยางตอเนื่อง พรอมทั้งมีพลังในการ
ทํางาน มุงมั่นสรางความสําเร็จใหแกตนเองและองคกร
หลักสูตรนี้ จะชวยใหองคกรและบุคลากรเกิดความผูกพัน เกิดความจงรักภักดี ตลอดจนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานใหบรรลุเปาหมาย อันจะเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน
วัตถุประสงค (Objective)
เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจความสําคัญของการดูแลและ
พัฒนาพนักงานอยางยั่งยืน
เพื่อใหผูเขาอบรมเรียนรูแนวทางในการจัดทํากิจกรรม
สรางความผูกพันพนักงานตอองคกร (Employee
Engagement Activity)
เพื่อใหผูเขาอบรมเรียนรูแนวทางในการพัฒนาผลงาน
อยางเปนระบบ และเกิดประสิทธิภาพ (Performance
Development)
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูจัดการ, หัวหนางาน และเจาหนาที่ฝาย HROD
ที่รับผิดชอบงานดานการพัฒนาองคกร หรือการ
เรียนรูและฝกอบรม
ผูจัดการ, หัวหนางาน ฝายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

วิทยากร

อาจารยพรรษมณฑ พัฒนกิจเรือง

วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
อดีต HR Director องคกรชั้นนํา ผูมี
ประสบการณในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
กวา 20 ป
วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 14 - วันศุกรที่ 15
ธันวาคม 2560

เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 6,000 บาท +VAT 420 รวม 6,420 บาท / บุคคลทัว่ ไป 7,000 บาท +VAT 490 รวม 7,490 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 7 ธ.ค. 2560 ลด 400 บาท

หัวขอการฝกอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 (เวลา 09.00 - 16.30 น.)

วันศุกรที่ 15 ธันวาคม 2560 (เวลา 09.00 - 16.30 น.)

กิจกรรมการสรางความผูกพันของพนักงาน
(Employee Engagement Activity)

การพัฒนาผลงานสูความเปนเลิศ
(Excellent Performance Development)

กลยุทธและแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรอยางยั่งยืน
เพราะเหตุใดเราจึงควรตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรอยาง
ยั่งยืน
กลยุทธและแนวคิดเพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรอยางยั่งยืนใหประสบ
ความสําเร็จ
ผลสํารวจและสถิติปจจัยที่ทําใหพนักงานมีความจงรักภักดีตอองคกร
Employee Engagement หรือความผูกพันของพนักงานตอองคกรสําคัญอยางไร
ตัวอยาง : องคกรที่ประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม Employee
Engagement
แงงามความคิดตอกิจกรรม Employee Engagement (คลิปวิดีโอบทสัมภาษณ)
ความรูสึกหรือมุมมองของพนักงาน
ความรูสึกหรือมุมมองของผูบริหาร
ปจจัยที่ทําใหการจัดกิจกรรม Employee Engagement ประสบความสําเร็จ
การจัดทํากิจกรรม Employee Engagement ในองคกร
ตัวอยางและรูปแบบกิจกรรม
แผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ
แนวทางหรือวิธีการติดตามประเมินผลกิจกรรม
อุปสรรคในการจัดกิจกรรม Employee Engagement และแนวทางปองกัน
Workshop 1 : “ออกแบบกิจกรรม Employee Engagement”
ฝกปฏิบัติ วางแผนการจัดกิจกรรม Employee Engagement เพื่อนําเสนอ
ผูบริหาร

เปาหมายผลงาน (Performance Goal)
ทําไมการตั้งเปาหมายจึงมีความสําคัญ
การตั้งเปาหมายที่มีประสิทธิภาพ (Effective Goal Setting)
การจัดทําแผนพัฒนาผลงาน (Performance Development Plan : PDP)
วัตถุประสงคและประโยชนของการวางแผนพัฒนาผลงาน
สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการวางแผนพัฒนาผลงาน
วิธีการ/กิจกรรมพัฒนาผลงานในรูปแบบตาง ๆ
อุปสรรคและความลมเหลวในการทําแผนพัฒนาผลงาน
360 Degree Feedback เครื่องมือทรงพลังในการประเมินผล
Performance Development Review หรือ Development Talk การสนทนา
ตัวตอตัวระหวางหัวหนางานกับลูกนอง เขทคนิคตนทุนตํ่า แตมีคุณคา และ
ใชไดผล
บทบาทและหนาที่หัวหนางานและลูกนอง ระหวาง Development Talk
ประโยชนของการทํา Development Talk
การออกแบบฟอรม Development Talk
สิ่งที่ควรทํา และไมควรทํา (Do & Don’t) ในขณะสนทนา
Workshop 2 : “ออกแบบแผนพัฒนาผลงาน PDP”
ฝกปฏิบัติ ออกแบบแผนพัฒนาผลงาน ตามตัวอยางตําแหนงที่กําหนดให

หลักสูตรฝกอบรม พัฒนาคนใหเกงและผูกพันกับองคกร รุนที่ 7 “วันที่ 14-15 ธ.ค. 2560”
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
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