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รุนที่

มอบวุฒิบัตร

หลักการและเหตุผล
วัน เวลา และสถานที่
ความผูกพันของพนักงานตอองคกรเปนปจจัย
วันศุกรที่ 18 กันยายน 2563
สําคัญที่สงผลตอผลประกอบการและการเติบโตของ
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
องคกร ปจจุบันสภาพแวดลอมตาง ๆ ในการดําเนินงาน
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทั้งปจจัยภายในและภายนอก
ขององคกร
องคกรในปจจุบันนี้จึงหันมาใหความสนใจในการ
วิทยากร
สรางความผูกพันของ Generation ตาง ๆ ที่มีในองคกร
โดยเฉพาะ Generation Y ที่กําลังทยอยเขาสูองคกร
อาจารยโรสลินด เจริญวงศ
ตาง ๆ มากยิ่งขึ้น การทําใหพนักงานในองคกรมีความ
การศึกษา
ผูกพันสามารถสรางผลงานที่ดีใหเกิดกับองคกรและ
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยสแตมฟอรด
สามารถรักษาคนเกงและคนดีขององคกรไวไดในระยะยาว ปริญญาตรี และประกาศนียบัตร
- Computer Science จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ก็จะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยสงผลตอการเจริญเติบโต
- นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ขององคกรไดอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาสัมมนามีความรูความเขาใจเรื่อง
ความผูกพันของพนักงานตอองคกร
2. เพื่อใหผูเขาสัมมนามีความรูความเขาใจในปจจัย
แหงความสําเร็จขององคกร รวมทั้งการสรางและ
การพัฒนา Engagement & Retention ใหเกิดขึ้น
ในองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อใหผูเขาสัมมนามีความรูความเขาใจวิธีการสํารวจ
ความผูกพันของพนักงานตอองคกรและเทคนิคการนํา
ผลสํารวจไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหาร
จัดการตอไป
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- Mini MBA หอการคาไทยรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณการทํางาน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประสบการณดานวิชาชีพ HR
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนเวลา 20 กวาป ทั้งในสวนของ
HRM และ HRD
การกําหนดนโยบายวางแผนและการบริหารทรัพยากรมนุษย
เชิงกลยุทธใหสอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกร
มีสวนในการนําพาบุคลากรฝาวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 โดยให
กระทบกระเทือนตอองคกรและพนักงานนอยที่สุด
การดูงานและเขารวมประชุมวิชาการดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน ฮองกง สหรัฐอเมริกา
ฯลฯ
เปนหนึ่งในนักทรัพยากรมนุษยดีเดนแหงประเทศไทย
จัดโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 11 ก.ย. 2563 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม
09:00 - 10:30 น.

1. การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน สงผลกระทบตอองคกรในการบริหารจัดการอยางไรบาง
2. การเขาสูอ งคกรของคน Gen Y สงผลตอองคกรและการบริหารจัดการขององคกรอยางไรบาง
3. ลักษณะของพนักงานที่มีความรูสึกผูกพันกับองคกร
10:30 - 10:45 น. พักรับประทานของวาง

10:45 - 12:00 น.

4. เทคนิคการสราง Engagement & Retention ของ Generation ตาง ๆ ในองคกร
5. กลยุทธการสรางความผูกพันและกลยุทธการรักษาไวซึ่งพนักงานในองคกร
(Employee Engagement & Retention)
12:00 - 13:00 น. พักเที่ยง

13:00 - 14:30 น.

6. เทคนิคการสลายชองวางและการสรางความเขาใจของคน Gen Y
7. สาเหตุสําคัญที่ทําให Engagement และ Retention ไมบรรลุเปาหมาย และแนวทางในการแกไข
14:30 - 14:45 น. พักรับประทานของวาง

14:45 - 16:00 น.

8. เทคนิคการสรางความสุขในการทํางาน
9. แบบสํารวจ Engagement & Retention การวิเคราะหแบบสํารวจ และการนําผลการวิเคราะหไปใช
ในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

รูปแบบการสัมมนา
บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางวิทยากรและผูเขาสัมมนา
Workshop
VDO และกิจกรรมกลุม

Gen Y

หลักสูตรฝกอบรม “Employee Engagement & Retention สําหรับคน Gen Y รุนที่ 5” (วันที่ 18 ก.ย. 2563)
1. *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

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

*ตําแหนง ..................................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

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

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727  ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่ 0802359647  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มที่หนางาน

 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนนี้เปนเงินสด
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินในทุกกรณี
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