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มอบวุฒิบัตร

ใหประสบความสําเร็จและ
เปนที่พอใจของพนักงาน

พบตัวอยางการบริหารจัดการจากองคกรชั้นนํา

หลายแหง ที่แกปญหาเหลานี้อยางไดผล และนําไป
ประยุกต ใชงานกับองคกรของทานไดจริง
องคกรของทานกําลังประสบปญหาเหลานี้อยูหรือไม
อาคารสถานที่ ถนนหนทาง ในบริเวณบริษัทไมสะดวก
ไมเปนระเบียบ ไมสวยงาม / ปญหาการจัดที่จอดรถ
ตนไม สนามหญา และสิ่งแวดลอม ไมสวยงาม ไรชีวิตจิตใจ
โรงอาหาร และผูประกอบการขายอาหาร อยูในสภาพเดิม ๆ
ซํ้าซาก อาหารจําเจ นาเบื่อ
หองนํ้า ไมสะอาด / หองประชุม ไมมีระบบดูแลใหพรอมใช
ตูล็อกเกอร / สนามกีฬา มีปญหาสะสมมากมาย
รถรับสงพนักงาน ไมปลอดภัย ไมตรงเวลา บริการไมดี
พนักงานขับรถสวนกลาง / พนักงานขับรถประจําตําแหนง ทุจริต
คาลวงเวลา นํ้ามัน บริการไมดี ใชงานยาก
แมบาน หรือคนสวน ทํางานไปวัน ๆ ไรแรงใจ ขาดวิธีดูแล
รปภ. ไมสุภาพ ไมสงางาม ขาดปฏิภาณ ไหวพริบ ไมเปนหนาตา
ของบริษัท และขาดประสิทธิภาพ
อยาปลอยใหปญหาเหลานี้เกิดขึ้นในองคกรของทาน
จะสงผลกระทบตอความรูสึกของพนักงาน ซึ่งเปนสาเหตุ
ทําใหพนักงานไมรักองคกร มีทัศนคติที่ไมดีกับระบบ
บริหารจัดการ ขาดความรวมมือในการทํางาน และ
จกรรมตาง ๆ
อัตกิราค
าอบรมทานละ

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ
เจาหนาที่บุคคลหรือธุรการที่รับผิดชอบ
ดูแลเรื่องเหลานี้
คณะกรรมการสวัสดิการที่ดูแล
ความเปนอยูของพนักงาน
วิ ทยากร

อาจารยอรรถพล มนัสไพบูลย

กรรมการผูจัดการ และทนายความคดีแรงงาน
สํานักงานกฎหมาย บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด
อดีตผูบริหารงานบุคคลองคกรชั้นนํา

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 17 ก.ย. 2563 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม

บริหารหองประชุมทุกหองของบริษัท ใหมีอุปกรณมาตรฐาน เชน นาฬกาติดผนัง โทรศัพทภายใน พรอมเบอรโทรศัพท
ใบสั่งกาแฟ หรือเครื่องดื่มเวลาประชุม ปฏิทินแขวนหรือตั้งโตะ บอรด และอุปกรณการเขียนครบชุดพรอมอุปกรณสํารอง
เกาอี้จัดเปนระเบียบ กําหนดภาพพนักงานที่รับผิดชอบดูแล โดยการเตือนใจสิ่งที่ตองตรวจเช็คเปนภาพ
การมองภาพรวม และการวางแผนลวงหนาขามป เพื่อจัดทํางบประมาณปรับปรุง และซอมแซมถนนหนทางในบริเวณ
บริษัท / วิธีเสนองบประมาณงานดานธุรการใหผานการอนุมัติจากผูบริหาร และวิธีการดําเนินการ และการวางแผนปรับปรุง
สภาพแวดลอม และการติดตามปฏิบัติใหไดผล
การบริหารโรงอาหาร ดวยหลัก สะอาด อรอย บริการดี ไมนาเบื่อ โดยการใชมาตรฐาน Clean Food Good Taste และ
โครงการอาหารปลอดภัย การกําหนดเมนูอาหารใหครบ 5 หมูลวงหนา 3 เดือน และมีทีมงานรับผิดชอบอยางตอเนื่อง
พบขอกําหนดมาตรฐาน 10 ประการ ที่ตองมีสําหรับรถรับสงพนักงานทุกคัน เพื่อความปลอดภัย และการบริการที่ดี
การสรางสรรคกิจกรรม ทําหองนํ้าของเราใหสะอาด ดวยการกําหนดผูรับผิดชอบ มีมาตรฐานตัววัดชัดเจน มีการแขงขัน
ใหพนักงานมีสวนรวมในการดูแล และรักษาความสะอาดหองนํ้าที่ตนใช
ในหองเก็บตูล็อกเกอรแทบทุกองคกร มีเสื้อผา รองเทา รก และมากเกินความจําเปน ตองเขาไปควบคุมดูแล และมีวิธี
บริหารอยางไร ที่ทําใหเปนระเบียบ และสะอาดตา
พนักงานขับรถประจําตําแหนง ทุจริตการลงเวลาเพื่อเบิกคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และยักยอกนํ้ามัน พนักงานขับรถ
สวนกลางใชงานยาก และอูงาน วิทยากรจะชี้แนะใหเห็นวิธีการยักยอก และการทุจริตเรื่องนํ้ามัน หรือคาลวงเวลา
พรอมชี้แนะทางปองกัน
แมบานของบริษัท แมเปนพนักงาน Sub Contract จะบริหารอยางไร ใหมีกําลังใจในการทํางาน และงานมีประสิทธิภาพ
พบตัวอยางการประชุมแมบาน และตัวอยางแบบฟอรมการตรวจเช็คสถานที่ตาง ๆ ที่แมบานตองดูแล ทําความสะอาด รวมทั้ง
กิจกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อกระตุนการทํางาน
พบวิธีการพัฒนา รปภ. ใหทํางานอยางกระตือรือรน ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ และทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงเกิน
คาจางโดยการอบรมพัฒนา ทําหนังสือชมเชย หรือใหรางวัล มีโครงการ รปภ. ดีเดน และทีมดีเดน
เทคนิค “การเดินธุรการ” เดินอยางไร ใหโรงงานสะอาด และพนักงานมีความสุข
หลักสูตรฝกอบรม “การจัดการงานธุรการบุคคลใหประสบความสําเร็จและเปนที่พอใจของพนักงาน รุนที่ 51” (วันที่ 24 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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