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EMPLOYEE ENGAGEMENT
& RETENTION
สําหรับคน

Gen Y

หลักการและเหตุผล
ความผูกพันของพนักงานตอองคกรเปนปจจัยสําคัญ ที่สงผลตอผลประกอบการและการเติบโตขององคกร ปจจุบัน
สภาพแวดลอมตาง ๆ ในการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทั้งปจจัยภายในและภายนอกขององคกร
องคกรในปจจุบันนี้จึงหันมาใหความสนใจในการสรางความผูกพันของ Generation ตาง ๆ ที่มีในองคกร โดยเฉพาะ
Generation Y ที่กําลังทยอยเขาสูองคกรตาง ๆ มากยิ่งขึ้น การทําใหพนักงานในองคกรมีความผูกพัน สามารถสรางผลงานที่ดี
ใหเกิดกับองคกร และสามารถรักษาคนเกงและคนดีขององคกรไวไดในระยะยาวก็จะเปนปจจัยสําคัญ ที่จะชวยสงผลตอการ
เจริญเติบโตขององคกรไดอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค

วิทยากร

1. เพื่อใหผูเขาสัมมนามีความรู ความเขาใจเรื่อง
ความผูกพันของพนักงาน ตอองคกร
2. เพื่อใหผูเขาสัมมนา มีความรูความเขาใจในปจจัย
แหงความสําเร็จขององคกร รวมทั้งการสรางและ
การพัฒนา Engagement & Retention ใหเกิดขึ้น
ในองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อใหผูเขาสัมมนา มีความรูความเขาใจวิธีการสํารวจ
ความผูกพันของพนักงานตอองคกรและเทคนิคการนํา
ผลสํารวจไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหาร
จัดการตอไป

อาจารยโรสลินด เจริญวงศ

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 22 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

โรงแรม บูเลอวารด (สุขุมวิท ซอย 5)

การศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยสแตมฟอรด
ปริญญาตรี และประกาศนียบัตร
- Computer Science จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Mini MBA หอการคาไทยรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณการทํางาน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประสบการณดานวิชาชีพ HR
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนเวลา 20 กวาป ทั้งในสวนของ
HRM และ HRD
การกําหนดนโยบายวางแผนและการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิง
กลยุทธใหสอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกร
มีสวนในการนําพาบุคลากรฝาวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 โดยให
กระทบกระเทือนตอองคกรและพนักงานนอยที่สุด
การดูงานและเขารวมประชุมวิชาการดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน ฮองกง สหรัฐอเมริกา
ฯลฯ
เปนหนึ่งในนักทรัพยากรมนุษยดีเดนแหงประเทศไทย จัดโดย
สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,600 บาท + VAT 252 รวม 3,852 บาท / บุคคลทั่วไป 4,200 บาท + VAT 294 รวม 4,494 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 15 มี.ค. 2562 ลด 300 บาท
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การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน สงผลกระทบตอองคกรในการบริหารจัดการอยางไรบาง
การเขาสูองคกรของคน Gen Y สงผลตอองคกรและการบริหารจัดการขององคกรอยางไรบาง
ลักษณะของพนักงานที่มีความรูสึกผูกพันกับองคกร
เทคนิคการสราง Engagement & Retention ของ Generation ตาง ๆ ในองคกร
กลยุทธการสรางความผูกพันและกลยุทธการรักษาไวซึ่งพนักงานในองคกร
(Employee Engagement & Retention)
6. เทคนิคการสลายชองวางและการสรางความเขาใจของคน Gen Y
7. สาเหตุสําคัญที่ทําให Engagement และ Retention ไมบรรลุเปาหมาย และแนวทางในการแกไข
8. เทคนิคการสรางความสุขในการทํางาน
9. แบบสํารวจ Engagement & Retention การวิเคราะหแบบสํารวจ และการนําผลการวิเคราะหไปใชในการ
บริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
รูปแบบการสัมมนา
บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางวิทยากรและผูเขาสัมมนา
workshop
VDO และกิจกรรมกลุม
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