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หลักการและเหตุผล (Principle & Reason)

นอกจากการมุงเนนวิธีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มี
คุณภาพและตรงกับความตองการแลว องคกรยังตอง
คํานึงถึงวิธีการทําอยางไร จึงจะทําใหบุคลากรเหลานั้น
เรียนรูงาน เขาใจบทบาทหนาที่ กระบวนการทํางานที่
ตนจะตองรับผิดชอบใหไดเร็วที่สุด นอกจากนั้น ยังตอง
คํานึงถึงการจูงใจและรักษาพนักงานใหมที่มีศักยภาพ
เหลานี้ ทําอยางไรใหเขามองเห็นเสนทางอาชีพที่มี
ความเติบโตกาวหนาในอนาคต

ดังนั้น การเตรียมความพรอมในการรับพนักงานใหม
เขามาทํางานจึงมีความสําคัญมาก องคกรควรจัดระบบบ
การสอนงานและการพัฒนาฝกอบรมใหมีความชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวา พนักงานจะไดรับ
การดูแล การสอนงานครบถวนและมีคุณภาพ อีกทั้ง
ยังเปนการรักษาบุคลากรใหเติบโตไปพรอมกับองคกร
ไดอยางเปนระบบอีกดวย ดังคํากลาวที่วา
“When you grow, our company grows too.”

วัตถุประสงค (Objective)

เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจความสําคัญของการดูแลและ
พัฒนาพนักงานใหมใหเติบโตไปพรอม ๆ กับความ
กาวหนาขององคกร

เพื่อใหผูเขาอบรมเรียนรูแนวทางในการเตรียม
ความพรอมกอนการเริ่มงานใหม และสามารถนําไป
ดําเนินการไดจริง อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

เพื่อเปนการจูงใจพนักงานและลดปญหาการลาออก
วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ (สุขมุ วิ ท ซอย 5)

รุนที่
มอบวุฒิบัตร

พิเศษ
ผูเขขาหลักสูตรนี้จะไดรับหนังสือ

“รูไว..กอนเริ่มงาน”

ราคา 170 บาท ฟรี 1 เลม
รา

วิวทิ ยากร
ยากร

อาจารยพรรษมณฑ พัฒนกิจเรือง

วิทยากรและที่ปรึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประสบการณ
 ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการ
บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท จํากัด / ศูนยการคาเมกาบางนา
 ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท เอเชียซอฟท คอปอรเรชั่น (มหาชน) จํากัด
 ผูจัดการอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท สนุกออนไลน จํากัด
 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อลิอันซ ซีพี ประกันวินาศภัย จํากัด
 ผูชวยผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จํากัด

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูจัดการ, หัวหนางาน และเจาหนาที่ HR
ที่รับผิดชอบงานดานการเรียนรูและฝกอบรม
ผูจัดการ, หัวหนางาน
(สามารถเขารวมไดทุกหนวยงาน)

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,600 บาท + VAT 252 รวม 3,852 บาท /
บุคคลทั่วไป 4,200 บาท + VAT 294 รวม 4,494 บาท

หัวขอการฝกอบรม
ความสําคัญของการจัดเตรียมแผนรองรับพนักงานใหม 
ฉันไมเดียวดาย เพราะฉันมีพี่เลี้ยงคอยดูแล

ปญหาหลัก ๆ ดานทรัพยากรบุคคล
พี่เลี้ยงมีความสําคัญอยางไร

อัตราการลาออกของพนักงานและสาเหตุ


ทําไมตองมีพี่เลี้ยง ตอบคําถาม “เปนพี่เลี้ยงแลวไดอะไร ดียังไง”

บทบาทและหนาที่ของพี่เลี้ยง

การสรางพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ

แนวทางในการจัดทํา Onboarding Program

องคประกอบหลักและปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการจัดทํา
Onboarding Program

ผูรับผิดชอบและบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดทํา
Onboarding Program

การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

เอกสารสําคัญที่ตองเตรียมลวงหนา

การประเมินและติดตามผล

Success Factor และการนําคานิยม (Core Values)
มาประยุกตใช

วิธีการประเมินผล

ตัวอยางคูมือสําหรับพนักงานใหม และแบบฟอรมตาง ๆ

ขั้นตอนของ Onboarding Program


คูมือสําหรับพนักงานใหม

แบบฟอรมเมื่อตองพบกับ CEO

ตารางการฝกอบรมและบันทึกผล

แบบฟอรมและติดตามผล Review Form

แบบฟอรมสําหรับการเรียนรูงานกับหนวยงานตาง ๆ (ตัวอยาง)


แผนระยะสั้น 3 เดือนแรก (Foundation Level)

แผนระยะยาว (Advance level) และความสัมพันธกับ
แผนพัฒนาอาชีพ (Career Path Development Plan)

สิ่งที่บรรจุอยูใน Onboarding Program

การตอนรับอยางอบอุน “คุณเปนคนสําคัญของเรา”

กระทบไหลผูบริหารสูงสุด

เรียนรูคานิยมขององคกร

ทําความรูจักธุรกิจของเรา เยี่ยมชมสถานที่ เรียนรู
การทํางานของหนวยงานตาง ๆ

Workshop 1 : “ออกแบบแผนการเรียนรูในชวง 3 เดือนแรกของการทํางาน”
ฝกปฏิบัติกําหนดหัวขอการเรียนรูสําหรับพนักงานในชวง 3 เดือนแรก
Workshop 2 : “ออกแบบแนวทางในการประเมินผล”
ฝกปฏิบัติ กําหนด Success Factor และการนํามาประเมินผล

หลักสูตรฝกอบรม “การดูแลพนักงานใหมดวย Onboarding Program รุนที่ 16” (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
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 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
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