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เทคนิคการจัดทํา

วารสาร
พนักงาน

และการทําเอกสารสื่อขอความในองคการ
“ทําอยางไรจึงจะวางแผนการทําวารสารทั้งป
โดยสอดคลองกับแผนงานสําคัญของบริษัท”
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ในบรรดาสื่อตาง ๆ ที่ใชในการสงเสริมแรงงานสัมพันธ
และความเขาใจอันดีระหวางนายจางลูกจางนั้น “วารสาร
พนักงาน” หรือ “Newsletter” นับเปนสื่อหนึ่งที่ถูกกลาวถึง
มากที่สุด ยิ่งในยุคที่ทุกคนตองหันหนาเขาหากัน วารสาร
ยิ่งมีสวนชวยใหพนักงานไดยินจากผูบริหารอยาง “อานได
และเห็นกับตา”
วารสารพนักงานมีบทบาทในการถายทอดกิจกรรมของ
องคการ นโยบาย ตลอดจนมุมมอง ทัศนคติ และแบบแผน
แนวปฏิบัติขององคการ รวมถึงการแจงขอมูลขาวสารแก
พนักงานแบบนุมนวล กลมกลืน แนะนําวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ทั้งสรางความรัก ผูกพันและภาคภูมิใจ
วารสารพนักงานบอกถึงความเคลื่อนไหวของพนักงาน
ระดับตาง ๆ ความสําเร็จของงานชิ้นใหม ๆ ความเจริญ
กาวหนาในตําแหนงและกิจกรรมทางสังคมที่ทุกคนเขามา
มีสวนรวม
วารสารพนักงานเปนที่ตอนรับของพนักงาน และเปน
สมบัติรวมกันขององคการ สถานประกอบการชั้นนําจึงจัด
ใหมีวารสารพนักงานเปนสวนหนึ่งของนโยบายพนักงาน
สัมพันธ

ในหลักสูตรทานจะทราบวา
จะเริ่มตนอยางไรกัน งบประมาณเทาไร จะเขียน
บทความอยางไร การทํา “ปฏิทิน” ทําวารสารทั้งปที่
สอดคลองกับแผนงานสําคัญของบริษัททําอยางไร
จะเขียนบทสัมภาษณอยางไรจึงจะดูไมโอเวอร ไมดู
จืดชืด ซํ้าซาก
ทําไมวารสารที่มีแตกิจกรรมของผูบริหารจึงไมเปน
ที่ยอมรับของพนักงาน
ทําไมเวลาแซวเรื่องบางอยาง วารสารจึงถูกเซ็นเซอร
โดยผูใหญ
ทําวารสารมา 5 ปแลวขึ้นปที่ 6 ไมรูจะทําคอลัมน
อะไรแลว เพราะทํามาหมดแลว
ผูใหญอนุมัติหมดแลวใหเริ่มได แตติวาแพงเกินไป จะ
แกไขอยางไร
อีกหลายประเด็นที่จะไดทราบจากวิทยากรผูมี
ประสบการณโดยตรงในฐานะบรรณาธิการวารสาร
พนักงานหลายฉบับ

วิทยากร

วัน เวลา และสถานที่

อาจารย วิโรจน สิริจันทานนท

อดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยองคการชั้นนํา

(มอบวุฒิบัตร)

วันเสารที่ 29 เมษายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

หัวขอการฝกอบรม
1.
2.
3.
4.
5.

สรางสรรค งานวารสารพนักงานในแบบฉบับของนักนิเทศศาสตร
วารสารพนักงาน ฉบับ E-Newsletter ขอดี และขอควรระวัง
เปลี่ยน Look ใหม จากวารสารฉบับเดิม ๆ เปน Management Communication Tools
บรรณาธิการบริหารควรเปนใคร และมีหนาที่อยางไร
นักเขียนประจํา นักเขียนรับเชิญ (กิตติมศักดิ์) และนักเขียนอาสาสมัคร: ไมใชใครก็เขียนได รับฟง “วิธีการสราง
นักเขียน” งานแรกสุดของ “บอกอบอหอ”
6. การทํา “ปฏิทินแผนงานทําวารสารประจําป” ที่สอดคลองกับสถานการณและสนับสนุนแผนงานสําคัญของบริษัท
7. Workshop 1: วารสารที่ผูบริหารตองการและพนักงานนิยมควรมีลักษณะอยางไร
8. วิธีเขียนบทความสั้น ที่บรรจุวัตถุประสงคขององคการ พรอมการทดสอบในแบบฉบับ “ควิก - ควิก”
9. ตัวอยางคอลัมนสัมภาษณ 10 ตัวอยาง ที่เลือกสรรแลว
10. เทคนิคการบริหารงานวารสารโดยพนักงานเขามามีสวนรวม
11. วิธีผสมผสานขอเท็จจริงกับความคิดสรางสรรค กฎระเบียบวินัยกับการขอความรวมมือ
12. Workshop 2: ปญหาที่ทําใหการจัดทําวารสารไมประสบความสําเร็จ และวิธีการแกไข
13. ชมสาธิตการถายภาพ ผูบริหาร บุคคล คณะบุคคลเพื่อประกอบคอลัมน
14. ชมตัวอยาง วารสารพนักงานจากบริษัทชั้นนํา
ใบสมัครหลักสูตร “เทคนิคการจัดทําวารสารพนักงานและการทําเอกสารสื่อขอความในองคการ รุนที่ 24”
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สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม
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+ VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
280
120
245
105

รวมจายสุทธิ
4,160
3,640

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
4,280
3,745
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3. ผูสนใจทั่วไป
4. สมาชิก
วิธกี ารชําระเงิน

3,700
3,200

259
224

111
96

3,848
3,328

3,959
3,424

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

