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สรางแบรนดที่ทํางาน

EMPLOYER
BRANDING

รุนที่

3

มอบวุฒิบัตร

หลักการและเหตุผล
โลกธุรกิจตางมุงเนนในการสรางแบรนดของสินคาและองคกร
ดวยความตระหนักถึงคุณคาและมูลคาของแบรนดในมุมมองของ
ผูเกี่ยวของทางธุรกิจ ทวามิติในเรื่องการสรางแบรนดในฐานะ
ที่ทํางาน กลับไมไดมีการบริหารเชิงรุกใหสอดคลองกับแบรนด
สินคาและองคกร กลุมเปาหมายในตลาดแรงงานและดาวเดนใน
องคกรจึงรับรูแบรนดผานประสบการณและการตีความเฉพาะตน
จึงไมอาจคาดหมาย ใหกลุมเปาหมายมีความเขาใจในตัวตนคุณคา
และความแตกตางของที่ทํางาน ทั้งยังไมสามารถคาดหวังการดึงดูด
รักษาและสรางความภาคภูมิใจแกดาวเดนในองคกรอยางนาเสียดาย
เปนเหตุใหองคกรชั้นนําในระดับนานาชาติและประเทศไทย
เริ่มมีการตื่นตัวในการออกแบบ และบริหารแบรนดที่ทํางาน
ใหสอดคลองกับกลยุทธธุรกิจ การตลาดและทรัพยากรมนุษย
เพื่อใหบรรลุเปาหมายสุดทายในการเปนองคกรที่ถูกเลือก (Employer
of Choice) ทั้งกับลูกคาและพนักงาน
วัตถุประสงค
เรียนรูแนวคิด ขั้นตอน วิธีการในการสรางแบรนดที่ทํางานที่ดึงดูดและ
สรางความผูกพันแกดาวเดนได
แลกเปลี่ยนประสบการณและแนวปฏิบัติจริงในการสรางแบรนด
ที่ทํางานเพื่อเปนองคกรที่ถูกเลือก (Employer of Choice)
สามารถออกแบบแบรนดที่ทํางานที่สอดคลองกับแบรนด/
จุดมุงเนนขององคกร และแผนงานพื่อการนําไปปฏิบัติจริง
สามารถวัดประเมินความสําเร็จในการสรางแบรนดที่ทํางานตอ
ดาวเดน ลูกคา และองคกร

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม บูเลอวารด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)

วิทยากร

อาจารยเสาวคนธ ศิรกิดากร

กรรมการผูจัดการ บริษัท โนเลจสตอรม คอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัทที่ปรึกษาดานการพัฒนาองคกรและทรัพยากรมนุษย
ประสบการณ 20 ป ในการพัฒนาองคกรและทรัพยากร
มนุษยจากองคกรชั้นนํา
ประวัติการศึกษา
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป พ.ศ.2538
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศศินทร ป พ.ศ. 2548
สําเร็จการศึกษาหลักสูตร Harvard Executive Education
จากฮารวารด บิสสิเนส สคูล
ไดรับ Certification ‘Senior Professional in Human
Resources Management’
จากสมาคมบริหารทรัพยากรมนุษยสหรัฐอเมริกา
ไดรับ Certification “Analytical & Personality
Psychology” จากสถาบัน Carl Jung
ไดรับ Certification MBTI assessor
จาก MBTI institure สหรัฐอเมริกา

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,600 บาท + VAT 252 รวม 3,852 บาท / บุคคลทั่วไป 4,200 บาท + VAT 294 รวม 4,494 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 5 ก.พ. 2562 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม

module 1. แนวคิดการสรางแบรนดที่ทํางาน
ความสําคัญของแบรนดที่ทํางานตอการบริหารธุรกิจและ
ดาวเดน
ความแตกตางและสอดคลองของแบรนดที่ทํางานกับ
แบรนดองคกร
เปาหมายของการสรางแบรนดที่ทํางาน
กรณีศึกษา : การสรางแบรนดที่ทํางานของบริษัท
Fortune 500
Module 2. กลยุทธการออกแบบแบรนดที่ทํางาน
กําหนดเปาหมายและสิ่งที่ตองการจะไดรับจากการสราง
แบรนดที่ทํางาน
ขั้นตอนการออกแบบแบรนดที่ทํางาน
วิเคราะหกลยุทธองคกรและแบรนด Hierarchy
กําหนดกลุมเปาหมายหลักและเปาหมายรอง
วิเคราะหหาจุดแข็งที่มีอยูจริง (Root strengths)
กําหนดจุดยืน ความแตกตาง และคุณคาของแบรนด
กิจกรรม : ออกแบบแบรนดที่ทํางานของแตละองคกร

Module 3. วางแผนปฏิบัติการสรางแบรนด
วางแผนการสรางแบรนดผานการรับรูและ
ประสบการณ
ผสานการสรางแบรนดเขากับ Leadership DNA,
คุณคาและวัฒนธรรมองคกร
ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการสรางแบรนดที่
ทํางาน
กิจกรรม : วางแผนการสรางแบรนดจากภายใน
(Branding from within)
Module 4. กลยุทธการสรางแบรนดที่ทํางานให
ประสบความสําเร็จ
การตลาดภายในและการสรางความผูกพัน
การสรางความนาเชื่อถือของแบรนดจากประสบการณ
จริง
การตอกยํ้าคุณคาของแบรนดตอดาวเดน
ประเมินความสําเร็จของการสรางแบรนดตอลูกคา
องคกรและดาวเดน
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 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
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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 แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934 สํานักงานใหญ
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
ÍÑμÃÒ¤‹Ò½ƒ¡ÍºÃÁÃÇÁàÍ¡ÊÒÃ, ÍÒËÒÃÇ‹Ò§ áÅÐÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ (ÃÒ¤Òμ‹Í 1 ·‹Ò¹)

